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APRESENTAÇÃO
Em 2012 o Departamento de Ciências da Vida realiza a sua terceira
Semana Científica em Saúde e Ambiente – SEMCISA. Fornecer a visão
do cotidiano das ações pesquisa, ensino e extensão realizados por
estudantes e professores da área de saúde e de ciências biológicas no
Departamento de Ciências da Vida da Universidade do Estado da Bahia
esse é o desafio da Semana Científica em Saúde e Ambiente.
Organizado pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão do Departamento de
Ciências da Vida a Semana cientifica aborda questões atuais dentro da
temática saúde e meio ambiente, indissociáveis e fundamentais para o
bem estar da população como um todo. A visão interdisciplinar dos
temas abordados durante este evento, o qual congrega todos os atores
do departamento, professores, alunos e técnicos administrativos, está
amparada na missão do Núcleo de Pesquisa e Extensão do
Departamento de Ciências da Vida a fim de contribuir na construção de
uma universidade socialmente comprometida, academicamente
competente e pedagogicamente inovadora.
Nessa perspectiva recebemos os participantes da III SEMCISA.
Sejam todos bem vindos!

Painéis

Associação entre ancestralidade europeia e câncer de mama em uma população
miscigenada da Bahia
Abe-Sandes, K1,3; Machado, TMB1; Abe-Sandes, C1,2, Toralles, MBP4; Meyer,
L1,6; Romeo, MAS4; Campinho, AC4; Bomfim, TF; Freire, SM1; Garicochea, B5;
Meyer, R1; Nascimento, I1
1Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular, Universidade Federal da Bahia UFBA, Salvador, BA; 2Universidade Federal da Bahia - UFBA; 4Serviço de
Oncogenética, Hospital Universitário Professor Edgar Santos, UFBA, Salvador, BA;
3Departamento de Ciências da Vida, Universidade do Estado da Bahia, UNEB,
Salvador, BA; 5Departamento de Medicina Interna, Faculdade de Medicina,
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, RS; 6Faculdade de
Tecnologia e Ciências, FTC
Contato: kabesandes@yahoo.com
O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais
comum entre as mulheres. Dados epidemiológicos mostram que as mulheres
brancas apresentam maior risco de desenvolver câncer de mama em comparação a
mulheres negras e hispânicas. Na Bahia, a proporção de afro-descendentes é de
77,5%, e em Salvador a proporção de pardos e pretos é de 79,8%, segundo
autodenominação no IBGE. O objetivo deste estudo foi estimar a ancestralidade
genética e verificar a associação da maior ancestralidade européia com câncer de
mama. A amostra é composta por 86 pacientes com câncer de mama, atendidas no
Ambulatório de Oncogenética do Hospital Universitário Professor Edgar Santos
(HUPES-UFBA). Todas foram avaliadas pelo geneticista clínico, pelo psicólogo e
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O DNA genômico, foi
extraído de sangue periférico, utilizando o Gentra Blood Kit® segundo as
recomendações do fabricante. Foram genotipados sete marcadores informativos de
ancestralidade – AIM (AT3, APO, Sb19.3, PV92, CKMM, FYnull e LPL) por PCR
convencional e PCR em tempo real. A estimativa da ancestralidade genética foi
avaliada utilizando o programa ADMIX95. Os resultados mostram que a média de
idade ao diagnóstico de câncer, nesta amostra, foi de 41,5 anos. Quanto à origem
ancestral, 49% das pacientes referiram origem brasileira, 38% referiram origem
europeia e 5,5% referiram origem africana. Os resultados encontrados para
ancestralidade genética foram 71,1% de contribuição europeia, 22,6% africana e
6,4% ameríndia. Estes dados mostram alta contribuição europeia, concordante com
dados epidemiológicos que afirmam que o câncer de mama é mais prevalente em
mulheres brancas. Entretanto são discordantes dos achados prévios para a
população da Bahia, onde a contribuição africana foi mais prevalente (47%), e a
contribuição europeia e ameríndia foram de 37% e 16%, respectivamente.
Forma de apresentação: Pôster

Elaboração de farinha do Subproduto do feijão caupi
(Vigna Unguiculata)
C.M.J. Benevides1, M.P.C. Souza2, C.F.S. Araújo3, M.V. Lopes4, L.R. R. de
Santana5, N. F. de Queiroz6, F.D. de Castro7.
1,2, 3,4,5,6,7-Departamento de Ciências da Vida - Universidade do Estado da Bahia
campus-I CEP-41.150-000-Salvador-Bahia-Brasil, Telefone-71-3117-2289 –
email:cbenevides@uneb.br.
Cada vez mais tem aumentado a quantidade de resíduos alimentícios de
considerável valor nutricional, decorrente da produção agroindustrial, que são
desprezados no meio ambiente ou subutilizados na alimentação animal. Na Bahia,
o subproduto do feijão caupi, são resíduos resultantes da produção do acarajé e
abará os quais, normalmente, são descartados ou utilizados na alimentação de
animais. Assim, este trabalho objetivou a elaboração e a determinação da
composição centesimal da farinha do subproduto do feijão caupi. Para a elaboração
da farinha, o subproduto do feijão foi branqueado, desidratado em estufa de ar
forçado (60oC), triturado e peneirado até a obtenção de um pó homogêneo. As
análises físico-químicas foram realizadas segundo as Normas do Instituto Adolfo
Lutz, exceto carboidratos que foi calculado por diferença. Os resultados mostraram
consideráveis concentrações de cinzas (2,39%), proteínas (17,23%) e,
principalmente, fibras (68,47%) na farinha obtida. Esses dados mostram que os
teores de cinzas, proteínas e fibras totais da farinha do subproduto do feijão e caupi é
superior quando comparado com outros tipos de farinhas, principalmente, as que
são normalmente utilizadas em formulações de produtos de panificação.Conclui-se,
portanto, que a farinha elaborada apresenta potencial para ser utilizada como uma
alternativa de enriquecimento de alimentos pobre nestes nutrientes, notadamente
fibras totais.
PALAVRAS CHAVES- subprodutos de alimentos, farinha, feijão caupi
Forma de Apresentação: Pôster

Contextos do planejamento do dengue: Uma revisão de literatura
ANA GABRIELA LIMA BISPO DE VICTA¹
Introdução: O dengue é uma importante doença viral que representa um dos mais
graves problemas de saúde pública da atualidade. Estima-se que cerca de 2,5
bilhões de pessoas vivem em áreas endêmicas, propiciando aproximadamente 50
milhões de casos da doença por ano. Objetivo: trata-se de uma revisão de literatura
que objetivou analisar artigos sobre ações e contextos de planejamento de saúde no
campo do dengue. Metodologia: Usando-se os descritores “planejamento” e
“dengue”, foram encontrados 41 artigos nas bases de dados LILACS e
Medline/PubMed, sendo selecionados apenas 5 que atendessem aos critérios de
inclusão. Resultados e Discussão: A maioria dos artigos aborda a questão da
intersetorialidade como uma estratégia de enfrentamento do dengue, entretanto,
60% deles retrata ações intersetoriais restritas aos segmentos governamentais e
20% refere a articulação com a comunidade. A fragmentação do objeto de estudo, o
dengue, pode ser comprovada tanto pela responsabilização quase que exclusiva do
setor saúde quanto pelo nível de entendimento da população baseado em ações
descontínuas, pontuais e concentradas no período de alta transmissibilidade da
doença. A atuação dos profissionais também influencia diretamente no modo como
as ações planejadas são executadas. O acúmulo de funções no trabalho de saúde é
apontado como um ponto dificultador para a implantação de ações intersetoriais de
combate ao dengue. Além disso, há relatos que agentes de saúde encontram-se
despreparados para educar em saúde a comunidade sobre o dengue e para lidar
com fatores sociais que possibilitem a ocorrência da doença. Conclusão: Dessa
forma, através da leitura dos textos, foi possível perceber que a não inclusão da
população nas etapas do planejamento atrapalha a execução das atividades de
enfrentamento ao dengue. Alheia ao processo, a comunidade reproduz as condutas
que favorecem à proliferação do mosquito transmissor devido a falta de valorização
do ator social no seu espaço-território. Portanto, um planejamento de sucesso está
intimamente ligado ao nível de participação social no projeto.
Palavras-chave: Dengue, Planejamento em Saúde, Comunicação em Saúde,
Participação Cidadã
1- Enfermeira. Mestranda em Saúde Coletiva da UEFS. Contato:
anagabrielavicta@hotmail.com
Forma de Apresentação: Pôster

Detoxificação enquanto tratamento clínico
MELO, J. B.; SOUZA, M. C. C.
Orientadora: SOUZA, C. O.
Departamento de Ciências da Vida, DCV, UNEB, Salvador / BA.
Detoxificação é qualquer processo realizado por um organismo, que busque a
eliminação (ou redução da atividade) de determinadas substâncias (xenobióticas ou
endógenas), seja em nível celular, ou em nível de todo o organismo. O objetivo da
detoxificação é aumentar a polaridade do elemento em questão, uma vez que muitos
desses são inicialmente lipossolúveis, possibilitando que o mesmo seja eliminado do
organismo através da urina e da bile. A detoxificação acontece em todas as células,
porém ocorre principalmente no fígado, pelo fato deste órgão ter a maior
concentração de enzimas de biotransformação. O processo de detoxificação pode
ser utilizado como tratamento clínico por meio da exclusão temporária dos principais
xenobióticos como o leite, café, glúten e carne, e a posterior reintrodução de cada
grupo alimentar separadamente para a observação de sintomas, sendo realizado o
uso de simbiótico concomitantemente. Por meio desta intervenção espera-se como
efeitos benéficos a melhoria do trato gastrintestinal, melhoria dos indicadores
bioquímicos, prevenção de carcinógenos e aumento do potencial antioxidante das
células. Objetivo: Elucidar o processo de detoxificação no organismo, apresentando
seu mecanismo enquanto tratamento clínico e trazer sugestões para a terapêutica
do Nutricionista por meio de mecanismos que facilitem a intervenção do profissional.
Metodologia: Revisão de literatura e construção de um material informativo impresso
elaborado para os pacientes com aplicabilidade durante a intervenção clínica.
Conclusão: Há indícios de que a ação de xenobióticos no organismo consiste em
uma ameaça para a saúde e seu acúmulo pode desencadear câncer, fadiga crônica,
dores musculares, hepáticas, renais, endócrinas, imunológicas e neurológicas.
Portanto, a utilização da detoxificação enquanto tratamento clínico tem-se tornado
um mecanismo, cada vez mais utilizado, de promoção de saúde, sendo que a
orientação criteriosa realizada pelo Nutricionista consiste no fator preponderante
para a aceitação e evolução do paciente durante o tratamento.
Autores: Estudantes de Nutrição da UNEB 7º semestre.
Orientadora: Docente de Fisiologia do aparelho Digestivo do curso de Nutrição
Forma de apresentação: Pôster

Efeito fundador e ausência da mutação c.156_157insAlu em pacientes com
HBOC da Bahia
Abe-Sandes, C1,2; Machado, TMB; Toralles, MBP1, 4; Meyer, L1,6; Romeo, M4;
Canguçú, AKF4; Freire, SM1; Garicochea, B5; Meyer, R1; Nascimento, I1; AbeSandes, K1, 3
1Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular, Universidade Federal da Bahia UFBA, Salvador, BA; 2Universidade Católica do Salvador; 4Serviço de
Oncogenética, Hospital Universitário Professor Edgar Santos, UFBA, Salvador, BA;
3Departamento de Ciências da Vida, Universidade do Estado da Bahia, UNEB,
Salvador, BA; 5Departamento de Medicina Interna, Faculdade de Medicina,
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, RS; 6Faculdade de
Tecnologia e Ciências, FTC
Estima-se que de 5% a 10% dos casos de cânceres de mama e ovário sejam
causados por mutações germinativas em genes autossômicos dominantes de alta
penetrância. E entre 60% e 80% são devido a mutações pontuais e/ou grandes
rearranjos nos genes supressores de tumor BRCA1 e BRCA2. Os grandes
rearranjos representam de 8% a 40% de todas as mutações no gene BRCA1,
entretanto são raras no gene BRCA2. Estima-se que uma em 600 mutações
causadoras de doenças são inserções Alu. A inserção Alu c.156_157insAlu no gene
BRCA2, é o rearranjo mais frequente em pacientes portugueses com síndrome de
câncer de mama e ovários hereditários (HBOC) e é considerada como uma mutação
fundadora portuguesa. Com objetivo de identificar a c.156_157insAlu e estimar a
ancestralidade genética, 86 pacientes com câncer de mama e/ou ovário e com
história familiar positiva, atendidas no Ambulatório de Oncogenética do Hospital
Universitário Professor Edgar Santos (HUPES-UFBA) foram analisadas. Todas as
pacientes foram avaliadas pelo geneticista clínico, pelo psicólogo e assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido, antes da coleta do material biológico. O
DNA genômico, foi extraído a partir de 5ml de sangue periférico, com o auxílio do
Gentra Blood Kit® segundo as recomendações do fabricante e estocado à
temperatura de -20ºC. A mutação c.156_157insAlu foi analisada por PCR
(Polimerase Chain Reaction) utilizando primers específicos para a inserção. Para
estimar a ancestralidade foram estudados sete marcadores informativos de
ancestralidade – AIM (AT3, APO, Sb19.3, PV92, CKMM, FYnull e LPL) e o cálculo foi
realizado no programa ADMIX95. A estimativa da ancestralidade genética mostrou
71,1% de contribuição européia, 22,6% africana e 6,4% ameríndia. Apesar da
contribuição europeia predominante e de 32,53% das pacientes terem referido
ancestralidade portuguesa não encontramos esta mutação em nenhuma das
pacientes analisadas. A ausência da inserção Alu possivelmente é devido a efeito
fundador.
Forma de apresentação: Pôster

Fenilcetonúria: Uma abordagem clínica e social
PHENYLKETONURIA: A CLINICAL AND SOCIAL APPROACH
FENILCETONURIA: UN ABORDAGEN CLINICA Y SOCIAL
BEATRIZ MERGULHÃO RIBEIRO[1]
RÍZIA ESTÁQUIO[2]
Resumo
A fenilcetonúria (PKU) é o transtorno bioquímico mais freqüentemente associado ao
retardo mental. Trata-se de uma doença genética. Nos indivíduos fenilcetonúricos
não tratados, os níveis de fenilalanina (Phe) podem atingir concentrações dez vezes
maiores do que o valor considerado normal, provocando comprometimento cerebral
difuso. O diagnóstico para a patologia é simples e a terapia é basicamente dietética.
O objetivo desse estudo foi compreender porque freqüentemente a patologia foge do
controle e presenciamos tantos casos de atraso severo no desenvolvimento
cognitivo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva para a construção de
uma revisão de literatura – um estudo de cunho quantitativo. Concluiu-se que a PKU
no Brasil representa um “problema social”, pois as implicações diagnósticoterapêuticas estão fundamentadas na falta de informação da maioria da população e
despreparo dos serviços de saúde pública.
Palavras-chaves: Fenilcetonúria, fenilalanina, retardo mental.
[1] Graduanda em Enfermagem, Departamento de Ciências da Vida, Universidade
do Estado da Bahia – UNEB, Salvador-Bahia-Brasil.
Contato: email bia.mergulhao@hotmail.com.
[2] Mestre em Enfermagem, Docente da Universidade do Estado da Bahia.

Padrão de Hospitalizações por Dengue em Salvador-Ba
Ana Gabriela Lima Bispo de Victa¹; Maria Aparecida Araújo Figueiredo²
Introdução: A dengue é uma importante doença viral que representa um dos mais
graves problemas de saúde pública do mundo. Atualmente, mais 97% dos
municípios da Bahia apresentam casos da dengue, com mais 121 mil notificações e
67 óbitos confirmados. Apesar do grande impacto que a dengue causa no Brasil,
observou-se que são poucos os estudos direcionados para o Estado da Bahia (Ba).
Objetivo: Descrever o padrão de hospitalizações por Dengue na cidade de SalvadorBa nos anos de 2009 e 2010. Métodos: Trata-se de um estudo ecológico, de
agregados espaço-temporal, conduzido a partir das internações da dengue
notificadas no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) do Estado
da Bahia. Os coeficientes anuais mortalidade, taxa de hospitalização e letalidade,
segundo a forma clínica da doença, foram as variáveis de efeito analisadas. A
existência de associação entre a variável de exposição (idade) e as variáveis de
efeito foi avaliada mediante estimativa do Risco Relativo, tomando como referência
o grupo de menores de 15 anos. O programa EPIINFO® foi utilizado para a análise
dos dados. Resultados: Constatou-se que, em 2009, o Subúrbio ferroviário foi o
distrito sanitário com o maior número de internações (22%), tendo a Dengue com
Complicações (DCC) - 17,7%- como a forma clínica mais relevante. No ano
seguinte, o distrito sanitário Liberdade assumiu a liderança das hospitalizações
(14,6%), com o predomínio da Febre da Dengue (FD) -9,5%. Os menores de 15
anos, em 2010, apresentaram os maiores índices de internações por dengue
(79,8%), com ênfase para a FD e a DCC, que equivaleram, respectivamente, a 318 e
240 hosp/100.000 hab. As crianças também protagonizaram, em ambos os anos, a
ocorrência de manifestações hemorrágicas, com destaque para petéquias,
sangramento gastrointestinal, gengivorragia e epistaxes, sobretudo nos pacientes
de DCC. Entre os adultos, prevaleceram sinais e sintomas como plaquetopenia
(37%) e derrames cavitários (18%), em 2009, e hemoconcentração (12,2%), em
2010. Em 2009, o risco de morrer entre as crianças hospitalizadas era 21 vezes
maior do que os adultos internados por dengue. Em 2010, este risco entre os
menores de 15 anos reduziu para 17,5, acompanhado de uma expressiva queda da
letalidade, de 3,2% para 0,8%. Conclusão: O aumento brusco do risco das formas
graves entre crianças internadas foi provavelmente causado pelo recrudescimento
do sorotipo DEN-2 para o qual uma significativa parcela dos adultos já era imune.
Palavras-chave: Dengue, Hemorragia; Hospitalização
1- Enfermeira. Mestranda em Saúde Coletiva (UEFS). Contato:
anagabrielavicta@hotmail.com
2- Enfermeira. Doutora em Saúde Coletiva (ISC/UFBA). Diretora da Diretoria de
Vigilância Epidemiológica (DIVEP). Contato: mcidafigueiredo@yahoo.com.br
Formato: Pôster

Importância da Gestão de Segurança de Alimentos na Aquisição de Gêneros
Alimentícios destinados ao PNAE
Rede EAD SENAC – Centro Nacional de Educação à Distância
Curso de Especialização em Gestão da Segurança dos Alimentos
BRAGANÇA, P.N. R; SOBRAL, N.A.T.
O presente instrumento tem intenção de promover a análise acerca do processo de
aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE e explicitar a importância da gestão de segurança para
a garantia de alimentos seguros e de qualidade em todas as etapas que compõem o
processo de execução da alimentação em âmbito escolar. A pesquisa teve como
suporte as experiências profissionais e pessoais da autora e da legislação brasileira
no que tange ao PNAE. As discussões foram desenvolvidas de acordo com as
observações e percepções dos fatores que comprometem uma aquisição de
gêneros alimentícios e ações para correção dos entraves detectados dentro dos prérequisitos preconizados para a segurança de alimentos.
Palavras-chaves: alimentação escolar, gestão, segurança de alimentos, qualidade,
legislação.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE se destaca como o mais
antigo programa social do Governo Federal, na área de Educação, atendendo
atualmente a 47 milhões de alunos no território nacional (REVISTA CFN..., 2009).
No entanto, denota-se pela experiência profissional que, apesar da cobertura e
benefício social do PNAE, observam-se lacunas no que se refere ao processo de
aquisição dos gêneros alimentícios e a segurança dos alimentos destinados ao
programa, pois existem ações insuficientes e informações inconsistentes por parte
dos gestores das entidades executoras e dos gestores escolares quanto aos
cuidados a serem tomados desde a aquisição até a distribuição do alimento pronto
nas unidades escolares.
Demonstrar a importância da Gestão de Segurança de Alimentos no processo de
aquisição de gêneros alimentícios de qualidade destinados ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE.
O presente estudo teve como base a observância e vivencia profissional na
operacionalização do PNAE no município de Salvador-Ba, foi feito um levantamento
histórico do programa demonstrando suas forças e fragilidades e também do suporte
legal para a operacionalização do programa, por fim culminou na proposição de
medidas pertinentes para melhor aquisição de gêneros alimentícios.
Partindo do princípio de que o PNAE se constitui em um dos programas sociais de
maior importância e abrangência e vislumbrando também a importância da atuação
do profissional nutricionista e de todos os atores neste contexto para a concretização
da gestão de segurança em âmbito escolar.
Esse trabalho iniciou com a proposta de elucidar as dificuldades encontradas na
aquisição de gêneros para o PNAE, bem como enfatizar a importância da GSA como
ferramenta para o alcance do sucesso na execução do programa supracitado. Como
também, tem a pretensão de servir de instrumento para novas buscas e reflexões
dentro da GSA como agente colaborador para melhoria da gestão do PNAE no que
se refere à aquisição de gêneros alimentícios.
Formato: Pôster.

Perfil sensorial de chocolates obtidos de cultivares resistentes ao fungo
monoliophtora perniciosa, provenientes de Ilhéus-Ba
1 SANTANA, L.R.R.; 2 LEITE, P.B.; 2 BISPO, E.S. 1 Departamento de Ciências da
Vida, DCV-UNEB; 2 Faculdade de Farmácia, Mestrado Ciências de AlimentosUFBA.
A qualidade sensorial e a aceitabilidade de chocolates obtidos de dois cultivares de
cacau resistentes ao fungo Moniliophtora perniciosa (PH16 e SR162) e do chocolate
proveniente de cacau Convencional (não resistente à doença) foram estudadas. Os
perfis sensoriais dos chocolates e a terminologia descritiva foram desenvolvidos
através da metodologia fundamentada na Análise Descritiva Quantitativa (ADQ). Os
provadores, consensualmente, definiram os descritores sensoriais, seus
respectivos materiais de referência e a ficha de avaliação descritiva. Dez provadores
foram selecionados de acordo com sua capacidade de discriminação e
reprodutibilidade. Onze descritores foram gerados, mostrando similaridades e
diferenças entre as amostras. Os dados foram analisados por ANOVA, teste de
Tukey e Análise de Componentes Principais (ACP). Os resultados mostraram
diferenças significativas nos perfis sensoriais dos chocolates. A ACP mostrou que os
chocolates produzidos com o cacau do cultivar PH16 foram caracterizados pela cor
marrom mais escura, aroma e sabor de chocolate e, gosto amargo mais intensos e
maior firmeza, assim, apresentaram atributos de grande interesse sensorial e
comercial. Os chocolates obtidos do cultivar SR162 foram caracterizados pelo gosto
doce mais intenso e maior derretimento na boca e os chocolates produzidos com
cacau Convencional apresentaram características sensoriais intermediárias entre
os outros dois chocolates. Todas as amostras apresentaram boa aceitação, não
houve diferença significativa entre os chocolates dos três cultivares avaliados. As
amostras de chocolate provenientes dos cultivares PH16 e SR162 obtiveram maior
intenção de compra, totalizando 46,7% e 46,6%, respectivamente, de intenção
positiva.
Apoio Financeiro: CNPq
Formato: Pôster.

Mutação c.35delG no gene GJB2 e ancestralidade genética em pacientes com
deficiência auditiva da Bahia
Machado, TMB1,4; Manzoli, GN1; Bomfim, TF1,4; Meyer, R4, Acosta, AX1,2; AbeSandes, K1,3,4
1Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM) / FIOCRUZ- BA; 2Faculdade de
Medicina da Bahia - Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3Universidade Estadual da Bahia (UNEB); 4 Laboratório de Imunologia e Biologia
Molecular – Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia
(Labimuno/ICS/UFBA)
Em caucasianos, a principal causa de deficiência auditiva (DA) genética não
sindrômica é a mutação c.35delG/GJB2. Estudos sugerem a possível origem desta
mutação na Europa Central. Contudo, esta mutação tem sido encontrada em
paciente com DA de diferentes países, incluindo o Brasil, país cuja população é
resultado da mistura de diferentes populações ancestrais. No Brasil há diferentes
proporções dos grupos ancestrais entre as diferentes regiões do país. Estudos
moleculares mostram que o estado da Bahia apresenta elevada contribuição
africana (47,2%). Esta contribuição é maior no litoral e em regiões economicamente
importantes no estado da Bahia e menor no interior. O objetivo deste estudo foi
estimar a ancestralidade genética em pacientes com DA, com e sem a mutação
c.35delG. Nós avaliamos 40 indivíduos afetados com DA provenientes do município
de Monte Santo, Bahia. A ancestralidade genética foi avaliada utilizando marcadores
uniparentais do mtDNA (sequenciamento da região HVS-I) e do cromossomo Y
(marcador YAP por PCR visualizado em gel de acrilamida; marcadores DYS199,
92R7 e M207 por PCR seguido de RFLP, visualizado em gel de acrilamida; e os
marcadores M60, PN2, PN3, M34, M89, M9 genotipados por sequenciamento) e
marcadores autossômicos (AT3-I/D, APO, PV92 e SB19.3 genotipados por PCR
visualizado em gel de acrilamida; GC*1F e GC*1S por PCR seguido de RFLP e com
fragmentos visualizados em gel de acrilamida; e os marcadores FYnull, CKMM e LPL
genotipados por PCR em tempo real). A frequência da mutação foi 23,75%, com
22,5% de homozigotos e 2,5% de heterozigotos. Comparando a ancestralidade
genética do grupo com e sem a mutação foi observado que a maioria possui mtDNA
de origem africana (50%), cromossomo Y de origem europeia (60,9%) e contribuição
autossômica europeia elevada (61,3%). A alta contribuição africana e ameríndia na
análise do mtDNA e elevada contribuição europeia para o cromossomo Y corrobora
estudos prévios que mostram diferenças entre as contribuições ancestrais
masculina e feminina na formação da população brasileira. A elevada contribuição
europeia observada na análise dos marcadores biparentais, associada com a alta
contribuição paterna europeia (cromossomo Y) sugerem origem europeia para a
mutação c.35delG na população de Monte Santo, Bahia.
Forma de apresentação: Pôster

O polimorfismo L374F no gene SLC45A2 em indivíduos miscigenados do Estado da
Bahia
Bomfim, T.F1,2; Cardoso-Junior, L.M.2; Machado, T.M.B1,2; Acosta, A.X3; Meyer, R.2,
Abé-Sandes, K.2, 4
1- Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz – FIOCRUZ/BA; 2- Laboratório de Imunologia e
Biologia Molecular – Instituto de Ciências da Saúde – ICS/UFBA; 3- Faculdade de
Medicina da Bahia – Universidade Federal da Bahia- UFBA; 4- Universidade do Estado
da Bahia – UNEB.
A pigmentação da pele é uma característica altamente variável entre as populações e
diversos genes estão envolvidos na sua determinação. Um deles, o gene SLC45A2
(MATP) possui variantes que estão associados à pigmentação da pele em diferentes
populações. O estudo do polimorfismo L374F neste gene mostrou que o alelo F
apresenta altas frequências em populações caucasóides e seus descendentes,
enquanto que o alelo L possui frequência elevada em populações asiáticas e
intermediária em populações africanas. A análise da historiografia e os recentes estudos
genéticos permitem afirmar que a população brasileira é uma das mais heterogêneas do
mundo, resultante do processo de miscigenação entre ameríndios, africanos e europeus,
ocorrido de forma bastante heterogênea, com contribuição ancestral variada em cada
uma das cinco regiões do país. A população da Bahia é composta por 77,5% de
afrodescendentes, segundo autodenominação de raça/cor (IBGE) e 47% de
ancestralidade genética africana. O objetivo do presente estudo é analisar a distribuição
do polimorfismo L374F do gene SLC45A2 em uma amostra de 517 indivíduos
miscigenados da Bahia e verificar a associação entre este variante e a ancestralidade
fenotípica, ancestralidade genética e autodenominação raça/cor. Todos os indivíduos
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e responderam a um
questionário onde foram coletados dados sobre auto classificação em relação à raça/cor
segundo IBGE, ancestralidade fenotípica de acordo com características físicas e
ancestralidade referida (mistura nos 4 avós), além disso foi feita análise da
ancestralidade genômica utilizando 10 marcadores informativos de ancestralidade – AIM
(AT3-I/D, APO, SB19.3, PV92, CKMM, FYnull, LPL, GC1F e GC1S). Estes marcadores
foram genotipados por PCR convencional (AT3-I/D, APO, SB19.3 e PV92), PCR/RFLP
(GC1F e GC1S) ou PCR em tempo Real (CKMM, FYnull e LPL). A genotipagem L374F foi
realizada através de PCR alelo-específico. A ancestralidade genética foi avaliada pelos
programas Admix95 e Structure. A frequência do alelo L foi 0,56 e para alelo F foi 0,44.
Em relação à distribuição dos genótipos, 36,5% dos indivíduos são LL, 40,4% LF e 23,1%
FF. Em relação a ancestralidade: na autodenominação de raça/cor e classificação
fenotípica prevaleceu a categoria mulatos e nestes não foi observada diferença na
distribuição dos genótipos LL, LF e FF. Contudo entre os indivíduos classificados como
brancos tanto por autoclassificação e fenótipo houve predomínio do genótipo FF (24
brancos LL x 58 brancos FF), corroborando dados da literatura que apontam associação
deste alelo F com pele clara em populações caucasianas. Estudos anteriores, por análise
molecular de AIM, mostraram contribuição africana predominante na composição desta
população (47%), justificando assim a maior frequência do alelo L nesta amostra. A
distribuição alélica do polimorfismo L374F sugere ser este marcador mais uma
ferramenta para a compreensão da composição genética da população da Bahia e da
contribuição de cada grupo étnico na sua formação.
Forma de apresentação: Pôster

Obesidade: a doença da modernidade
CHALHUB. Helen; CONCEIÇÃO. Pamella; FAGUNDES. Luane; FERNANDES. Rachel;
MENESES. Vanessa; TAVARES, Rafael; XAVIER Ianny;
A obesidade é uma doença de elevada prevalência e riscos, sendo considerada um
problema de saúde pública mundial. Patologia multifatorial que envolve fatores
ambientais, genéticos, comportamentais e hormonais. É caracterizada pelo aumento do
peso corporal devido ao excesso de tecido adiposo no organismo e pode ser definida
pelo índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30kg/m². Atualmente, a
obesidade é caracterizada pelo baixo grau de inflamação crônica do tecido adiposo
branco (TAB) que secreta adipocinas, como leptina e resistina, em processos
metabólicos, imunes e neuroendócrinos. Essas proteínas estão relacionadas com a
resposta imunológica de indivíduos obesos e a susceptibilidade desses à infecções. Os
adipócitos secretam as citocinas, ou proteínas que atuam como tais, como é o caso do
fator de necrose tumoral (TNF) e da Interleucina-6 (IL-6). Realizou-se uma revisão
bibliográfica sobre a obesidade como uma doença inflamatória, incluindo artigos
científicos obtidos nas bases de dados BIREME (Scielo), entre os anos de 2005 a 2008.
O presente trabalho se propõe a esclarecer o processo inflamatório no tecido adiposo
que ocorre na obesidade. Dessa forma, torna-se necessário preveni-la e controlar os
efeitos da elevação das adipocinas inflamatórias. A orientação nutricional é uma
abordagem importante, que deve voltar-se a prática de exercício físico associada a uma
dieta equilibrada, rica em fibras e pobre em alimentos processados.
Palavras-chave: Obesidade. Processo inflamatório. Tecido adiposo.
Formato: Pôster

Enteroparasitoses em uma amostra de crianças de 2 a 6 anos de idade de baixa
renda de uma creche de Salvador-Bahia
Helena Benes Matos da Silva; Iana Maria de Souza e Souza, Tayllan Teles Reis; Vanessa
Lima Fernandes; Nathane Reis da Fonseca;
Maria de Fátima Brazil dos Santos Souto (Orientadora).
Universidade do Estado da Bahia
Departamento Ciências da Vida
Enteroparasitoses representam um grave problema de saúde publica, principalmente em
países em desenvolvimento, podendo apresentar manifestações diversas, desde as
assintomáticas até as sintomáticas apresentando diarréia, perda protéica intestinal,
desnutrição, anemia e dores abdominais. Acometem principalmente crianças em idade
escolar, representando um fator de risco e comprometendo o desenvolvimento físico,
cognitivo e social das mesmas. Objetivo: Determinar as frequências de parasitoses
intestinais em uma amostra de crianças de uma creche pública em zona carente de
Salvador, no período de outubro a dezembro de 2011. Metodologia: Através de uma
metodologia quantitativa, foram selecionadas 42 crianças com idade entre dois e seis
anos, de forma aleatória, matriculadas em uma creche situada no bairro de Doron,
Salvador-Ba, com prévia autorização do Comitê de Ética em Pesquisa seguindo a
resolução 196/96-CNS/MS. Foram realizados exames parasitológicos de uma amostra
de fezes através do Método de Hoffman, Pons e Janer no laboratório de parasitologia do
Departamento de Ciências da Vida-UNEB. Os dados foram analisados através do
software EpiInfo versão 3.5.2. Resultados: O grupo estudado foi de 57,10% (n=24) do
sexo masculino e 42,90% do sexo feminino (n=18). A presença de parasitoses intestinais
foi determinada em 71,40% (n=30), com maior frequência para protozoários entre as
crianças do sexo feminino com 53,60% (n=15). O monoparasitismo foi mais frequente
entre as crianças do sexo masculino com 57,10% (n=12). Entre os parasitos encontrouse Giardia intestinalis 35,70% (n=15), Ancilostomideo 4,80% (n=2), Blastocystis hominis
4,80%(n=2), Endolimax nana 40,50%(n=17), Entamoeba coli 14,30% (n=6) e
Entamoeba histolyica. 2,40% (n=1). A associação entre parasitas foi de 62,50% (n=15)
para os meninos e 83,30% (n=15) para as meninas. A presença de parasitoses intestinais
das crianças avaliadas demonstra a importância em trabalho desta natureza e promoção
de ações de prevenção nas creches através de educação em saúde.
Palavras-chave: Parasitos. Enteroparasitoses. Criança.
Apoio Financeiro: UNEB e Univeridade de Granada

Miscigenação Anêmica
Autores: Dias,Ivani; Cardoso,Mayara
Bacharelado em Nutrição, Universidade do Estado da Bahia-DCV, Campus I.
Este trabalho analisa as várias nuances clínicas e hematológicas sobre o tema
anemia falciforme, o objetivo é discutir através de revisões bibliográficas, as
características de diversas populações, postulando a prevenção, orientação e a
organização de programas de detecção de hemoglobinopatias genéticas. A doença
falciforme representa a enfermidade hereditária mais prevalente no mundo, embora
haja uma maior incidência na raça negra, os brancos também apresentam a doença.
É possível deduzir-se que a miscigenação racial existente no Brasil está gerando a
continuidade desta anemia, apontando de forma contundente que anemias
hereditárias no país constituem um grave problema de saúde pública. A anemia
falciforme é uma doença genética e hereditária, causada pela anormalidade da
hemoglobina (Hb) dos eritrócitos, na qual há a substituição do Ácido Glutâmico pela
Valina na posição seis da cadeia beta da Hb, responsáveis pelo transporte do
oxigênio dos pulmões, transportando-os para os tecidos. A Hb alterada, quando
submetida a quantidades baixas de oxigênio, se “cristaliza”, deformando-se,
tornando a hemácia rígida e com uma aparência de foice, com isso ocorrem
interações hidrofóbicas comprometendo a solubilidade e resulta no aparecimento de
sinais e sintomas da doença. Os eritrócitos, alongados, nem sempre conseguem
passar através de pequenos vasos, bloqueando-os e impedindo a circulação do
sangue nas áreas ao redor. Como resultado causa dano ao tecido circunvizinho e
provoca dor (inflamação). O curso da doença é variável. há doentes que apresentam
problemas sérios com mais freqüência e outros têm problemas esporádicos de
saúde. Geralmente é durante a segunda metade do primeiro ano de vida de uma
criança que aparecem os primeiros sintomas da doença. Exceção é feita nos casos
onde o exame de sangue foi realizado já no nascimento ou no berçário. Até atingir a
idade escolar é comum à doença se manifestar.
Palavra-chaves: Inflamação, Afoiçamento das hemácias, Doença hereditária.
Formato: Pôster.

Relato de experiência: Enfermagem
As doenças crônicas como a hipertensão e diabetes por não terem cura, têm uma
evolução demorada, o que representa grandes gastos para o SUS, além de trazer
grandes alterações para as dinâmicas familiares. Para tentar reduzir a demanda
hospitalar e a morbimortalidade, surge a Atenção Básica. Ela foi definida pelo
Ministério da Saúde como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Os objetivos do
trabalho foram relatar a experiência das estudantes de enfermagem do 4º semestre
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública vivenciada na atenção básica, junto
a clientela do Hiperdia e traçar o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos.
Trata-se de um relato de experiência, realizado no período de Out. a Nov de 2011 no
14º Centro de Saúde Mário de Andrade, na cidade de Salvador-BA. A prática deu-se
com pacientes inscritos no Programa Hiperdia atendidos através da consulta de
enfermagem. Foram realizados 111 atendimentos, dos quais 68% eram mulheres e
32% homens, sendo que 54% estavam com a pressão arterial no padrão normal e
46% com o valor considerado elevado. O HGT foi feito em 20 pacientes diabéticos,
somente 2 estavam com valor dentro da normalidade. Avaliando o índice de massa
corpórea 2% dos pacientes estavam abaixo do normal, 32% dentro da normalidade,
38% dos pacientes na faixa do sobrepeso, 19% com obesidade grau I, 7% com
obesidade grau II e 3% com obesidade grau III. O estágio possibilitou maior
aproximação com a real situação e condição com o grupo da população atendida.
Constatamos que a equipe de enfermagem tem um papel importante, agindo de
maneira integral e eficaz, atuando na promoção à saúde e na qualidade da
assistência para clientela atendida. Para nós estudantes foi uma oportunidade impar
de colocar e vivenciar na prática o que construímos teoricamente. Aprendemos
bastantes e saímos mais amadurecidas para encarar novos desafios.
AUTORES: LUCENA, A.C; CARDOSO, D.L; GAMA, E.R; VIEIRA, M;
ROBERTA, N; DOREA, R.
Formato: Pôster.

Enteroparasitoses em uma amostra de crianças menores de 10 anos de idade de
baixa renda, de instituição filantrópica da cidade baixa de Salvador-Bahia
Marcela Ferreira Matos Barros Cotrim
Sara Batista Nogueira
Caio Niela Souza de Jesus
Maria de Fátima Brazil dos Santos Souto (Orientadora)
Universidade do Estado da Bahia
Departamento Ciências da Vida
Aproximadamente um terço da população mundial vive em condições ambientais
que favorecem a disseminação da infecção por parasitos intestinais, tornando-se um
grande problema de saúde pública. As enteroparasitoses afetam um grande número
de pessoas, resultando tanto em casos assintomáticos, como em casos graves de
diarréia, desnutrição e até comprometimentos físicos e mentais, principalmente em
crianças. As parasitoses intestinais são influenciadas por condições de saneamento
básico, nível socioeconômico, grau de escolaridade, idade, hábitos de higiene, entre
outras. Objetivo: Verificar a frequência de enteroparasitoses em crianças menores
de 10 anos de idade de uma amostra da população de baixa renda e matriculadas de
uma entidade filantrópica associada à SUDESB na cidade de Salvador-Bahia no
mês de novembro de 2012, classificando-as quanto ao tipo e numero de parasitose
intestinal e sexo das crianças. Metodologia: Através de uma metodologia
quantitativa, com prévia autorização Resolução 196/96-CNS/MS, foram avaliadas
19 crianças com idade inferior aos 10 anos de uma instituição filantrópica da cidade
Baixa de Salvador, de forma aleatória, no mês de novembro 2011. Os exames
parasitológicos de uma amostra de fezes foi através do Método de Hoffman, Pons e
Janer realizada no laboratório de parasitologia do Departamento de Ciências da
Vida-UNEB. Os dados foram analisados através do software EpiInfo versão 3.5.2.
Resultados: 84,2% das (n=16) das crianças foram positivas para parasitos
intestinais, com Endolimax nana (62,5%), Giardia intestinalis (25,0%), Ascaris
lumbricóides (25,0%), Entamoeba coli (12,5%), Trichuris trichiura (6,25%) e
Schistosoma mansoni (6,25%). 25% (n=4) das crianças positivas apresentaram
mais de uma espécie de parasito. Não houve diferenças significativas para os sexos
quanto ao parasitismo. Conclusão: Dado à alta frequência na amostra nesta
população de menores de 10 anos é importante a adoção de medidas preventivas e
o monitoramento das condições higiênicas locais da instituição assim como do
ambiente familiar, através de educação em saúde como ações formativas na escola,
entre outros meios de controle da infecção por enteroparasitoses.
Palavras-chave: Parasitos Enteroparasitoses, Crianças.

Homossexualidade e violência: Revisão de literatura
Ana Gabriela Lima Bispo de Victa¹; Eva Carneiro Silva Passos²
Introdução: Por muitos anos, os crimes brasileiros cometidos contra homossexuais
foram marginalizados e apenas noticiados através da mídia. Somente no final da
década de 90 que houve a inauguração do Disque Defesa Homossexual (DDH), no
Rio de Janeiro, com o objetivo de denunciar os crimes de violência e defender os
direitos destes cidadãos. No primeiro ano de funcionamento do DDH, foram
recebidas mais de 500 denúncias (6,3% - assassinatos, 20,2% - discriminação,
18,7% - agressão física e 10,3% extorsão). Objetivo: Trata-se de uma revisão de
literatura que objetivou analisar artigos sobre atos e contextos de violência contra
homossexuais. Metodologia: Usando-se os descritores “violência” e
“homossexualidade”, foram encontrados 18 artigos nas bases de dados
Medline/PubMed e Scielo, sendo selecionados 10 destes. Resultados e Discussão:
Entre as publicações, 60% abordaram sobre a violência de terceiros contra
homossexuais, e 40% discutiram a violência que acontece entre os próprios
homossexuais. Além disso, os estudos relataram que a comunidade GLBTT (gays,
lésbicas, bissexuais, transsexuais e travestis) está mais susceptível à baixa autoestima, maior ideação suicida e uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas quando
comparados aos heterossexuais exclusivos. Os artigos não abordaram nem
questões relacionadas a estratégias de redução de violência contra e na
comunidade GLBTT, nem fomentaram discussões sobre a criminalização da
violência contra estes cidadãos, sugerindo a necessidade de se colocar em
evidência esses aspectos em futuras publicações. Conclusão: Dentre estratégias
elencadas pelos estudos para redução da violência contra homossexuais estão:
preparação das escolas enquanto espaços de formação e maturação da conduta e
pensamento críticos para discutir a diversidade sexual na sala de aula; criação de
configurações de segurança social, ajudando os homossexuais a lidar com efeitos
psicológicos do preconceito e das várias formas de violência; fortalecimento de
estratégias e espaços de denúncias para que investigações de atos criminosos
sejam efetivas; e incentivo à redução do consumo de álcool na população em geral.
Palavras-chaves: Homossexualidade; Violência; Preconceito.
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Sistema de Cotas: Visão dos alunos cotistas da área de saúde campus I: Perfil, nível de
satisfação e declaração de ocorrência de doenças
Maria de Fátima Brazil dos Santos Souto (Orientador); Indiara Correia Bastos de Oliveira (ICPIBIC-CNPQ); Tiago Pereira de Souza (IC-PIBIC-CNPQ); Soane da Silva Felix (Bolsista
PROFORTE)
Vanessa Ferreira da Silva (IC-FAPESB)
Departamento de Ciências da Vida, UNEB Salvador/BA.
No Brasil, o movimento migratório dos colonizadores favoreceu a heterogeneidade genética
da população e dispersão dos genes anormais como as doenças falciformes e talassemias,
mais intensa nas regiões onde existiu maior número de escravos, como a Bahia, e
consequentemente um maior numero de hemoglobinopatias. Existe diferença racial ainda no
Brasil e a deficiência na educação na população negra fortalece a necessidade de políticas
afirmativas de acesso ao ensino superior gratuito. A alternativa do sistema de cotas para
ingresso nas universidades tem diminuído as diferenças na sociedade. A Universidade do
Estado da Bahia - UNEB garante 40% das vagas para alunos de escola publica e declarado
afro-descendentes e 5% para índios. Objetivos: Traçar o perfil dos alunos cotista do
Departamento Ciências da Vida DCV-UNEB, verificando o nível de satisfação e conhecimento
sobre o sistema de cotas e a declaração de ocorrência das doenças entre os mesmos e seus
familiares. Metodologia: A população estudada foi de alunos ingressos pelo sistema de cotas
até o ano de 2010 nos cursos do DCV e que aceitarem participar do estudo, após as devidas
autorizações e atendendo a Resolução 196/96, CONEP/MS. Foi aplicado um questionário
após assinatura no termo de consentimento. Os dados foram analisados descritivamente e
através do programa estatístico EpiInfo versão 3.3.2, test t, significância p<0,05. Resultados:
Os resultados são parciais com 25% (n=50) da população de alunos cotista do DCV-UNEB e
que responderam o questionário completo. A faixa etária dos estudantes foi de 18 a 35 anos de
idade, 88% do sexo feminino e 12% do masculino, todos procedentes de escola publica.
Participaram alunos do curso Enfermagem (38%), Farmácia (18%), Nutrição (16%),
Fonoaudiologia (18%) e Fisioterapia (10%). 78% declararam-se negros, 12% brancos, 2%
amarelos, 2% índio e 6% não declararam a raça, havendo divergência entre a declaração de
raça no momento do ingresso e a resposta ao questionário. (72%) nasceram em Salvador e
possuem mais de um irmão e 10% era filho único. 42% necessitam trabalhar para continuar
estudando. 90% utilizam transporte publico e 4% têm carro. 34% ingressaram no primeiro
vestibular, e 94% prestaram também provas em outras instituições de ensino superior. A
opção pelo sistema de cotas foi por ser uma “forma mais fácil” de ingresso em curso superior e
ser “um direito”, sendo pouco reconhecido ser afro-descendentes, e mais valorizando a
procedência de escola publica. Existem estudantes que se sentem discriminados por ser do
sistema de cotas. Os cotistas tem conhecimento sobre hemoglobinotapias e apresentam
casos na família. Declararam possuir doenças não comuns em uma população jovem
(cardiopatia, hipertensão, doença pulmonar e renal), e de haver casos de doenças na família
incluindo AIDS. Conclusão: Conhecer o perfil dos estudantes cotistas e seu estado de saúde,
o nível de satisfação no curso que ingressou e como avalia o próprio sistema de cotas é
importante para estabelecer políticas que garantam ações afirmativas, levando em conta as
condições socioeconômica das famílias dos candidatos ao sistema. Existe, portanto
necessidade de melhoria da política afirmativa que garantam também a manutenção do
estudante na Universidade.
Palavras Chave: Hemoglobinopatias, Perfil, Sistema de Cotas.
Financiamento: Pró-Reitora de Pesquisa e Ensino de Prós-Graduação - PPG – Programa
PROFORTE-PPG/UNEB, Programa de Iniciação Científica CNPq-PIBIC e FAPESB
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Implicações ocasionadas em estudantes do curso de engenharia da Universidade
do Estado da Bahia
AUTORES: Ângela Matos, Danielle Cristóvão, Deborah Silva, Monique Côrtes,
Nathalia Carneiro.
RESUMO
Introdução: A audição é um dos sentidos responsáveis pela interação do homem
com o meio em que está inserido e através dela que se dá boa parte da comunicação
humana. A exposição contínua ao ruído pode trazer sérios danos para a saúde
auditiva e para a saúde geral do indivíduo. Objetivo: Averiguar se há queixas gerais e
auditivas que estão relacionadas com a exposição a ruídos em estudantes do curso
de Engenharia de Produção Civil, do Campus I da Universidade do Estado da Bahia
– UNEB e qual o conhecimento deles acerca do assunto. Método: Aplicação de
questionário, contendo nove questões de caráter objetivo e subjetivo sobre ruído e
suas implicações para a saúde auditiva a fim de investigar o quanto os estudantes,
foco da pesquisa, sabem a respeito do assunto. Resultados: Os estudantes não
conhecem as implicações do ruído na saúde auditiva e não conhecem a importância
do uso correto dos protetores auriculares. A maioria dos entrevistados relata algum
tipo de alteração auditiva após a exposição ao ruído. Discussão: A partir da análise
dos resultados obtidos foi possível verificar uma prevalência de estudantes expostos
à ruído sem nenhum tipo de proteção. Essa falta de proteção leva ao aumento do
potencial de dano oferecido pelo ruído. Conclusão: É necessário que sejam tomadas
medidas de precaução e educacionais por parte das instituições de ensino a fim de
conscientizar os estudantes a respeito dos danos que a exposição prolongada ao
ruído pode trazer.
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO PREFERIDA: Pôster
Número de Inscrição :
- Angela Samaé Azevedo Matos: 0032
- Danielle Cristóvão dos Santos: 0033

Avaliação do efeito tóxico e identificação de substâncias
na Fração Solúvel em Água de lightsticks
Milena M. S. de Araujo*1;2 , Pedro Afonso de Paula Pereira2 , Iracema A.
Nascimento2, Adalberto Menezes Filho3
1 Departamento de Ciências da Vida – UNEB
2 Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente – UFBA
3 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Sergipe
Os bastões de luz química, sinalizadores luminosos também conhecidos como
lightsticks, são usados na pesca comercial para atrair peixes, por meio da técnica
conhecida como espinhel de superfície. Nesses dispositivos, a luz é produzida por
uma reação de quimiluminescência, que ocorre quando os conteúdos dos
compartimentos se misturam, por quebra da ampola de vidro interna. Apesar do uso
excessivo e indevido destes dispositivos, os riscos de contaminação ao ambiente
costeiro ainda não foram devidamente pesquisados e avaliados.
O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a composição química e o possível
efeito adverso do conteúdo dos bastões de luz química comercializados e/ou
encontrados em praias da Costa dos Coqueiros.
Os bastões de luz química (novos e coletados) foram abertos e com seu conteúdo
interno e externo à ampola, isolados e juntos, foram preparadas as Frações Solúveis
em Água (FSA) para análise química através da cromatografia acoplada a
espectrometria de massa (GC-MS) e análise ecotoxicológica através de testes de
toxicidade de curta duração com embriões da ostra Crassostrea rhizophorae.
No conteúdo da ampola interna, além de dibutil ftalato (DBP) predominante na
composição, foram identificados por tentativa outros ésteres de ácido ftálico, além
de ácido 3,5,6-triclorosalicílico, 1[3H]Isobenzofuranona e 2,4,6-triclorofenol. Na
solução que circunda a ampola, além do dimetil ftalato (DMP), foi possível identificar
um derivado de nitrofenilacetato. As FSA testadas demonstraram alta toxicidade.
Para os bastões novos, a média da concentração efetiva que causa alteração a 50%
dos organismos-teste (CE50) foi de 0,35% e mesmo para FSA preparadas a partir de
bastões após um ano de sua ativação, a toxicidade se manteve alta, com CE50 igual
a 0,65%. O conteúdo que circunda a ampola foi o que apresentou maior toxicidade,
demonstrando persistência mesmo após seis meses sob ação solar, com CE50 de
0,54%. Apesar dos testes isolados com o DBP e o DMP - compostos predominantes
no conteúdo das FSA dos bastões - terem também demonstrado efeito tóxico, as
demais substâncias presentes nos bastões potencializaram a sua toxicidade e
persistência no ambiente. Estudos adicionais demonstraram que alterações de
temperatura e exposição ao sol num período de seis meses não causaram
mudanças significativas na toxicidade das FSA.
Os resultados deste trabalho apontam para a importância de se estudar com maior
profundidade os componentes dos bastões de luz química e seus produtos de
degradação, pelo fato de terem demonstrado alta e persistente toxicidade, e terem
sido identificadas em seus conteúdos substâncias carcinogênicas e disruptores
endócrinos, o que respalda a proposição de mudanças na composição dos
lightsticks. Recomenda-se criar novos mecanismos para fiscalizar o descarte
indevido dos sinalizadores luminosos no mar e no lixo comum.
Apresentação oral – *Professora Assistente do DCV-UNEB

Mãe: Seu ventre gera vida; seu seio, saúde
DIAS, Ivani; NEIVA, Naiara; ORNELLAS, Laiane; QUEIROZ, Nara; SANTOS, Karen; SILVA,
Daiane. (Acadêmicas do Curso de Nutrição da UNEB)
FERREIRA, Hilda da Silva; LEMAIRE, Denise; VÁSQUEZ, Mírian (Orientadoras)
E-mails: naiarabrunelle@hotmail.com , lai_ornellas@hotmail.com
Departamento de Ciências da Vida, Universidade do Estado da Bahia, Salvador/Bahia
Terceira Semana Científica em Saúde e Ambiente
Bacharelado em Nutrição, Universidade do Estado da Bahia – DCV, Campus I.
A gestação é o intervalo entre a fecundação e a expulsão do feto e seus anexos no parto.
Transformações são evidentes no corpo da mãe para acomodar o novo ser na gravidez e para
a amamentação. Objetivo: Descrever e analisar as alterações fisiológicas, imunológicas e
nutricionais durante a gestação e aleitamento materno. Metodologia: Pesquisa bibliográfica,
de caráter exploratório-descritivo. Discussão: Vários eventos interligados ocorrem desde a
fecundação até o parto. Para que a gravidez seja mantida, o blastocisto secreta hCG, que
mantém o corpo lúteo e impede a eliminação do endométrio. Em torno da quinta ou sexta
semana de gestação, o corpo lúteo começa a regredir, mas, nesse momento, a placenta
secreta quantidades mais que suficientes de esteróides para manter o endométrio e impedir a
menstruação (FOX, 2007). Ela transporta gases, nutrientes e produtos da decomposição
metabólica entre os sangues materno e fetal, além de ser um local imunologicamente
privilegiado. A proteção do feto contra o sistema imunológico materno envolve diversos
mecanismos, incluindo características especiais moleculares e de barreira da placenta e
imunossupressão local. A expressão de moléculas de HLA-G, HLA-E e HLA-C nas células do
trofoblasto, o controle da atividade citolítica Natural Killer (...), a expressão de proteínas
reguladoras do complemento, a regulação do recrutamento de leucócitos e proliferação
celular na interface materno-fetal e a supressão de linfócitos Th1 na decídua parecem ser
constituintes essenciais do fenômeno de tolerância imunológica que ocorre entre o feto e a
mãe (...) (SARAFANA, 2007). As adaptações fisiológicas maternas (aumento do débito
cardíaco, do consumo de oxigênio e da freqüência da micção, hipervolemia e diminuição do
TGI) são atribuídas aos hormônios da gestação e às pressões mecânicas causadas pelo
aumento do útero e outros tecidos. Estas protegem o funcionamento fisiológico normal da
mulher, preenchem as demandas metabólicas que a gestação impõe ao seu organismo e
proporcionam um ambiente nutritivo para o desenvolvimento e para o crescimento fetais
(LOWDERMILK; PERRY; BOBAK, 2002). Contrações poderosas do útero são necessárias
para expelir o feto durante o trabalho de parto. A relação materno-fetal agora é efetivada pelo
contato, principalmente o aleitamento. A vantagem física mais importante oferecida pelo leite
materno ao recém-nascido é a imunidade a infecções e a proteção contra doenças. O leite
humano é o único alimento necessário para o bebê nos primeiros meses de vida: é rico em
IgA, que mantém a mucosa do intestino isento de patógenos e possui as vitaminas A,B,D,E e
K. Só ele tem substâncias que protegem o bebê contra doenças como diarreia (...),
pneumonias, infecções de ouvido, alergias e muitas outras doenças (MS, 2007). O
aleitamento é também importante para a mãe, pela liberação de ocitocina, que evita
hemorragias pós-parto. Conclusão: O ato de engravidar é um dos mais surpreendentes
fenômenos da natureza, devido às adaptações que ocorrem para a chegada do novo ser.
Conhecê-las possibilita dar a devida assistência à mãe, para que ela assuma com mais
segurança o seu papel. O suporte do nutricionista deve ser prestado durante o pré-natal,
parto, no puerpério e na primeira infância.
Palavras-chave: Gestação. Aleitamento Materno. Fecundação.
Modalidade de apresentação: Pôster.

Prevalência de obesidade abdominal na população feminina atendida no centro
de estudos dietoterápico
VERA FERREIRA ANDRADE DE ALMEIDA1;LUANA DE OLIVEIRA LEITE2.
vfalmeida@uneb.br/vera.faa@uol.com.br
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus I
Departamento de Ciências da Vida.
Rua Silveira Martins, 2555, Cabula 41150-000 Salvador – Bahia.
A obesidade abdominal ou a obesidade andróide é definida pelo aumento de tecido
adiposo localizado na região abdominal. Tem sido apontada como preditora mais
relevante de riscos elevados à saúde do que a gordura generalizada, apresentando
alto custo financeiro e social (
MICHELS, K. B.; GREELAND, S.; ROSNER, B. A.,
1998). O estudo objetivou estimar a prevalência de obesidade abdominal (OA),
classificada a partir dos indicadores antropométricos: circunferência da cintura (CC),
relação cintura/ quadril (RCQ) e índice de conicidade (Índice C) e relacioná-la com
fatores demográficos (idade) e socioeconômicos (renda familiar e escolaridade).
Classificou-se o estado nutricional segundo índice de massa corporal (IMC peso/altura2) e caracterizou-se a população feminina, atendida no Centro de
Estudos e Atendimento Dietoterápico (CEAD) - UNEB, no período de setembro de
2009 a setembro de 2010. Avaliou-se 300 mulheres, com idade entre 20 e 78 anos,
através da coleta de dados secundários dos prontuários. Os resultados revelaram
que a faixa etária predominante foi de 20 a 39 anos (48,3%), 74,3% das mulheres
são da comunidade circunvizinha à UNEB, 39,3% possuem ensino médio completo
e 48,8% recebem de 1 a 3 salários mínimos. Verificou-se, também, que 75% da
amostra encontra-se acima do peso segundo IMC e a maior prevalência de OA foi
estimada a partir da CC (83,67%). Encontrou-se associação positiva e com
significância estatística entre os indicadores de OA e maior idade, menor
escolaridade e menor renda familiar. Os resultados encontrados servem como
incentivo a universidade para que esta proponha programas educativos, assim
como propostas que envolvam prática de atividade física na própria instituição,
colaborando para diminuir esta prevalência e os agravos proporcionados pela
obesidade abdominal nesta população, constituída basicamente por mulheres
pertencentes à comunidade unebiana e circunvizinha à UNEB
Modalidade de apresentação pôster.
1Professora da UNEB – Departamento de Ciências da Vida- Campus I
2Graduada de Nutrição

Receptores H1 histaminérgicos no núcleo de amígdala medial na resposta
pressoras induzida pelo estresse
ALMEIDA, D. O. 1; FERREIRA, H. S. 2; FREGONEZE, J. B. 1
1 Departamento de Fisiologia / Universidade Federal da Bahia, UFBA
2 Departamento de Ciências da Vida / Universidade do Estado da Bahia, UNEB
O núcleo de amígdala medial (MeA) é parte de circuitos neurais implicados nas
respostas fisiológicas ao estresse. Tem sido demonstrado que vias histaminérgicas
parecem estar envolvidas na modulação de funções cardiovasculares durante
desafios hemodinâmicos (SHOCK, 20(4):332,2003). Ademais, a MeA apresenta
receptores histaminérgicos e recebe projeções histaminérgicas do núcleo
tuberomammillar, o centro de produção de histamina no cérebro.
Investigar o efeito do bloqueio dos receptores H1 histaminérgicos presentes na MeA
no aumento de pressão arterial e da frequência cardíaca induzidas pelos estresse de
contenção em ratos.
Ratos Wistar (280-310 g) foram anestesiados com
Cetamina/Xilazina (80/11,5 mg/kg IP) para implante bilateral de cânula-guia na MeA.
Para registro da pressão arterial, 24 horas antes dos experimentos, um cateter
arterial foi implantado na artéria carótida esquerda. Durante a sessão experimental,
os animais tiveram o cateter arterial conectado ligado ao transdutor de pressão e
esse ao sistema computadorizado para registro da pressão arterial pulsátil. Após 30
min de registro de pressão arterial de basal, os ratos receberam microinjeções do
antagonista H1 histaminérgico, mepiramina (200, 100 e 50 nmol), ou soro fisiológico
0,9%, em um volume de 0,2 µ l em MeA. 15 min após a microinjeção das drogas, os
ratos foram submetidos a 45 min de estresse de contenção. A pressão arterial
pulsátil foi registrada por mais 15 min após o período de estresse (período de
recuperação). No final dos experimentos animais foram anestesiados e submetidos
a perfusão cardíaca a tórax aberto, primeiro com salina seguida de formalina 10% e
tiveram os cérebros removidos para procedimento histológico. Apenas dados de
animais cujas cânulas guia foram no MeA foram considerados. Os dados foram
expressos como delta da pressão arterial média (PAM) e da frequência cardíaca
(FC) calculados a partir dos valores obtidos no período basal e posteriormente
foram submetidos a ANOVA Two-Way seguido pelo teste de Bonferroni (p < 0,05).
Os resultados mostram que a microinjeção de Mepiramina na MeA foram capazes de
bloquear a hipertensão evocados pelo estresse de forma dose-dependente. Na dose
de 200 nmol, a mepiramina abole a resposta pressora ao estresse (PAM = 3,9 ± 1.7
mmHg; n = 7), quando comparado com ratos controle tratados com Salina
submetidos ao estresse (PAM = 28.0 ± 1,8 mmHg; n = 10). Nenhum dos tratamentos
foi capaz de alterar a taquicardia induzida pelo estresse de contenção de
movimentosos dados mostram que os receptores H1 histaminérgicos no MeA estão
envolvidos nas resposta pressora induzida estresse de contenção em ratos, embora
pareçam não esta relacionados com a resposta taquicardíaca induzida pelo
estresse.

Liga acadêmica de pediatria em enfermagem - LAPE: Relato de experiência
Pollyana Coelho Valois¹; Kamila Soares Silva¹; Renata Da Silva Monte Santo Costa¹;
Maria Thaís de Andrade Calasans²
Considerando a importância do graduando de enfermagem em saber trabalhar em
equipe e compreendendo o quanto a ampliação do aprendizado teórico e prático
contribui para a formação profissional, docentes de um curso de graduação em
enfermagem, interessados pela área de Saúde da Criança, criaram a Liga
Acadêmica de Pediatria em Enfermagem - LAPE. Objetivo: Relatar a experiência da
criação de uma Liga Acadêmica de Pediatria em Enfermagem e descrever as
atividades desenvolvidas desde o período de sua criação. Metodologia: Trata-se de
um relato de experiência, de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória,
realizado na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica (EBMSP), no ano de
2011. Resultados: As atividades da LAPE iniciaram-se em abril de 2011 a partir da
iniciativa de acadêmicos do curso de enfermagem da EBMSP, interessados na
criação de uma Liga Acadêmica que abordasse como tema principal à Saúde da
Criança. Nesse processo de criação, os graduandos de enfermagem se reuniram
com o intuito comum de fundar um grupo de estudos, que pudesse discutir, elucidar,
promover eventos sobre a pediatria, enfocando a atuação da enfermagem, e mais
que isso, colocar em prática o conhecimento adquirido. Com a construção do
estatuto, o mesmo foi enviado e aprovado pela diretoria da EBMSP, na qual se pôde
dar início as atividades da LAPE. Após a aprovação pela diretoria da EBMSP, foram
realizados uma aula inaugural com o tema “Atuação da Enfermagem em UTI
neonatal”, apresentação do projeto de pesquisa elaborado com o tema “Benefícios
do Método Mãe-Canguru para o Recém-Nascido de Baixo Peso” na Mostra
Científica e Cultural - MCC da EBMSP e a realização de atividades socioeducativas
na assistência à população infantil, visando à prevenção e promoção da saúde, em
comunidades carentes no Dia das crianças e no Natal com o “Natal Solidário da
LAPE”. Discussão: As atividades realizadas pelos membros da Liga proporcionam
aos mesmos uma visão mais ampla acerca da atenção à criança e ao neonato, o que
auxilia na formação de enfermeiros, com maior conhecimento dos temas abordados,
assim como mais experientes em situações já vivenciadas. Além disso, nos
encontros da liga para estudo é estimulado o trabalho em equipe e são exercitadas
as técnicas científicas na elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa.
Conclusão: A participação dos acadêmicos de enfermagem na Liga tem sido
importante uma vez que tem despertado o interesse pela pesquisa, a busca
individual e coletiva por temas diversificados que envolvem a Pediatria e a troca de
experiências e conhecimento. Nesse contexto, a Liga tem contribuindo de maneira
significativa para a formação de enfermeiros competentes, principalmente no que se
refere à atenção a criança e ao neonato.
1 - Acadêmicas de Enfermagem da EBMSP integrantes da Liga Acadêmica de
Pediatria em Enfermagem - LAPE.
2 - Docente do Curso de Enfermagem da EBMSP e Orientadora da LAPE
Formato: Apresentação em pôster.

Avaliação da composição centesimal do pão “tipo francês” enriquecido com
subproduto do feijão fradinho (vigna unguiculata)
Araújo C.F.S.1, Souza M.P.C.2, Benevides C.M.J.3, Lopes M.V.4, Santana L.R.R.5,
Queiroz N.F.6, Castro F.D.7
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O processamento industrial de alguns alimentos tem crescido muito nos últimos
anos, o que leva também ao aumento da produção de resíduos que,
adequadamente tratados, tornam-se subprodutos que podem conter substâncias de
elevado valor nutritivo. Com o avanço tecnológico apropriado, estes subprodutos
podem ser convertidos em produtos comerciais ou matérias-primas com
possibilidade de serem utilizados na alimentação humana. No Brasil a proporção de
crianças consideradas desnutridas, em idade pré-escolar, é maior que nos outros
países da América Latina. A desnutrição concentra-se principalmente no nordeste do
país, nas periferias das grandes cidades e nos grandes “bolsões de pobreza”, razão
pela qual pode-se aplicar estes subprodutos no enriquecimento de pães destinados
à merenda escolar. Assim, os objetivos deste trabalho foram: elaborar pães, tipo
francês, acrescidos da farinha do subproduto do feijão-fradinho (Vigna unguiculata)
e avaliar a composição centesimal dos mesmos. Para tanto, os pães foram
elaborados com a adição de farinha de casca de feijão fradinho com valores
equivalentes a 12% 14% e 16% da massa de farinha de trigo. A composição
centesimal foi realizada por meio dos métodos físico-químicos preconizados pelo
Instituto Adolfo Lutz, com exceção de carboidratos, que foi por diferença. Os valores
médios encontrados (%) para o pão padrão e os pães enriquecidos foram
respectivamente: umidade (22,05-25,72), proteínas (10,76-11,24), lipídios (0,650,39), cinzas (0,21-0,21), fibras (0,38-2,83) e carboidratos (66,76-60,57). Os dados
demonstraram uma gradual elevação dos valores nutricionais (proteínas e fibras)
dos pães à proporção que aumentava a quantidade da farinha da casca de feijão
fradinho. Conclui-se, portanto, que o subproduto do feijão fradinho tem potencial
para ser utilizado no enriquecimento de pães e abre a possibilidade de
enriquecimento de outros alimentos, inclusive os produtos da merenda escolar.
Palavras-chave: Farinha, feijão fradinho, pães, enriquecimento.

Fitoterápicos: Tratamento alternativo através das plantas
LIMA, I. S.; PFAFFENSELLER, R. F.; SOUZA, CO (orientadora)
Departamento de Ciências da Vida, Universidade do Estado da Bahia, Campus I,
Salvador/BA.
A fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em
suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas
isoladas, ainda que de origem vegetal. As plantas medicinais possuem princípios
ativos produzidos durante o metabolismo da planta, que lhe conferem a ação
terapêutica. Existem distintas formas do uso dos fitoterápicos, como infusão,
decocção, maceração, tinturação, extratos fluido ou seco, pomadas, xaropes,
compressas e gargarejos. O que determina seu modo de preparo é a parte do
vegetal a ser utilizado, o tipo do efeito desejado e a enfermidade a ser tratada. Os
decoctos ou infusões, popularmente conhecidos como chás, podem ser
classificados, de acordo com a sua função terapêutica no organismo, como
digestivos, carminativos, laxativos, hepatoprotetores, antiinflamatórios, diuréticos,
calmantes, expectorantes. Objetivo: Realizar uma breve revisão da literatura sobre
os fitoterápicos e fornecer informações sobre essa terapia alternativa a comunidade
acadêmica da UNEB, principalmente graduandos do curso de Nutrição, e aos
demais participantes da Semana Científica em Saúde e Ambiente. Metodologia:
Para realização desse trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de
dados Scielo e LILACS, além de sites do Ministério da Saúde, ANVISA, Associação
Brasileira de Fitoterapia, utilizando-se as palavras-chave Fitoterápicos, Fitoterapia,
Plantas medicinais. Também foram consultados alguns livros de referência que
atendessem aos critérios adotados nessa revisão. Resultados e Conclusão: Há
crescente interesse mundial pela utilização de terapias alternativas que visam a
assistência à saúde do indivíduo, seja na prevenção, tratamento ou cura de
doenças, dentre elas a fitoterapia. Entretanto, a utilização de fitoterápicos não é
isenta de efeitos colaterais, interações medicamentosas ou contra-indicações.
Como qualquer medicamento, o mau uso dos fitoterápicos pode ocasionar
problemas à saúde. Sendo assim, são necessários avanços nas pesquisas, em nível
farmacológico, toxicológico e molecular, para que sejam ampliados os
conhecimentos a cerca das plantas medicinais, como agem, quais são os seus
efeitos tóxicos e colaterais, suas interações com outros medicamentos e quais as
estratégias mais adequadas para o controle de qualidade e produção desses
medicamentos, atendendo às novas normas das agências reguladoras, como as
resoluções da ANVISA.
Modalidade de apresentação preferida: Pôster

Asteraceae – família vegetal de importância no herbário da UNEB (HUNEB)
Hortensia P. Bautista; Maria Indaya Simões; Katia Nogueira Borges
Professoras do Departamento de Ciências da Vida/DCV
Universidade do Estado da Bahia/UNEB, Campus I
Asteraceae ou Compositae, com cerca de 24.000 espécies, é uma das maiores
famílias de plantas e representa 10% da flora mundial de angiospermas. No Brasil,
em geral, aparece como a 2ª de maior representação em vários ecossistemas. O
último estudo publicado sobre filogenia da família reconhece 12 subfamílias e 43
tribos. É uma das famílias vegetais de mais fácil reconhecimento, seja pelo tipo de
inflorescência, o capítulo, a sinanteria ou o fruto. A maioria dos seus membros está
representada por arbustos ou plantas herbáceas, menos frequentes árvores e
lianas. É cosmopolita, mas está especialmente bem representada nas regiões
semiáridas dos trópicos e subtrópicos. Além da diversidade, a família destaca-se
também pela importância econômica, seja na medicina, culinária ou floricultura. O
herbário da Universidade do Estado da Bahia, cujo acrônimo registrado
internacionalmente é HUNEB, tem sede em Alagoinhas (Campus I) e possui
coleções científicas em vários Campi, como em Barreiras, Caetité, Paulo Afonso,
Salvador e Senhor do Bonfim. Objetivo: Realizar o levantamento do acervo do
Herbário da Universidade do Estado da Bahia (HUNEB), nas coleções de
Alagoinhas e de Salvador, de forma a fornecer subsídios às pesquisas com
Asteraceae nos Programas de Iniciação Científica (IC) e nos cursos de Mestrado da
UNEB, como sejam, o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal
(PPGBVeg), o Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada (PGQA) ou o
Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental
(PPGECOH). Métodos: Procedeu-se à análise das amostras e sumarizaram-se as
informações, de forma a proporcionar um quadro elucidativo da situação atual da
família Asteraceae, contabilizando espécimes, espécies, gêneros e subfamílias,
ecossistemas e importância econômica. Resultados e Discussão: As amostras
botânicas existentes nas 02 coleções (Alagoinhas e Salvador) reúnem espécies de
diversos ambientes ecológicos e de importância econômica diversa. Os 1.063
espécimes existentes representam 252 espécies e 101 gêneros, agrupados em 6
subfamílias. Os gêneros Baccharis e Mikania são os que reúnem maior número de
espécies, respectivamente com 32 e 24 espécies. Dos restantes, 11 gêneros –
Acritopappus, Aspilia, Calea, Conyza, Dasyphyllum, Gochnatia, Lychnophora,
Richterago, Symphyopappus, Trichogonia e Trixis - reúnem entre 10 e 4 espécies
cada, e 29 gêneros reúnem entre 10 e 2 espécies, e os outros 59 gêneros são
monoespecíficos. Esse grande número de gêneros com uma única espécie é
decorrente das modernas pesquisas com filogenia, onde se verifica que não há
proximidade entre espécies que se encontram num único gênero, sendo o mesmo
dividido, como aconteceu com Eupatorium, Vernonia, Gochnatia, entre outros. As
amostras foram coletadas predominantemente nos vários ecossistemas baianos,
como mata atlântica, caatinga e campos rupestres, e em menor quantidade nos
campos rupestres de Minas Gerais. Conclusão: O herbário da UNEB (HUNEB) coleções de Alagoinhas e Salvador - possui 1.063 espécimes de Asteraceae,
reunidas em 252 espécies, que representam vários biomas nacionais,
especialmente os da Bahia, e de diversa importância econômica.

Polifarmácia e risco de quedas em idosos
Rocha, MDM; Abreu, NH; Mendel, T; Sasaki, AC.
É considerado polifarmácia o uso de cinco medicamentos ou mais
concomitantemente, provocando inúmeras complicações, entre elas as quedas, que
podem limitar a capacidade funcional e qualidade de vida do indivíduo. Objetivo:
Ampliar o conhecimento a cerca da relação entre polifarmácia e ocorrência de
quedas em idosos, através de uma revisão da literatura. Métodos: Foi realizada uma
pesquisa bibliográfica em artigos científicos nas bases de dados bireme, pubmed e
scielo e livros na Biblioteca Central da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no
idioma português e inglês. Os descritores foram os seguintes: quedas, idosos,
polifarmácia, falls, elderly e polypharmacy. Foram utilizados 2 livros e 8 artigos,
sendo que os artigos foram publicados entre os anos de 2008 e 2012. Discussão: A
queda pode ser descrita como o deslocamento não intencional do corpo para um
nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil,
determinado por circunstâncias multifatoriais, comprometendo a estabilidade do
indivíduo. Os idosos apresentam-se mais susceptíveis às quedas devido a
alterações fisiológicas do envelhecimento. As quedas podem resultar em fraturas,
imobilidade, medo de cair, isolamento social e depressão, e podem inclusive ser
fatais. Além do exposto, implica na geração de custos para as famílias e para o
Sistema Único de Saúde (SUS). Fatores intrínsecos e extrínsecos estão
relacionados ao evento, entre eles a polifarmácia. A polifarmácia provoca reações
adversas, que podem se relacionar à ocorrência de quedas, que se constituem como
a consequência clínica dessas reações. Considerações Finais: Observa-se que há
uma estreita relação entre a ocorrência de quedas e a polifarmácia, bem como do
uso inadequado de medicamentos e auto-medicação. Considerando o impacto que
uma queda pode ter na vida do idoso, faz-se necessário abordar e discutir a
temática.
Modalidade de apresentação: Pôster.

Sistema de acasalamento, estrutura populacional e ocorrência de doenças
genéticas no interior da Bahia
Machado, TMB1,4; Bomfim, TF1,4; Souza, LV5; Soares, N1; Santos, FL6;Acosta,
AX1,2; Abe-Sandes, K1,3,4
1Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM) / FIOCRUZ- BA; 2Faculdade de
Medicina da Bahia - Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3Universidade Estadual da Bahia (UNEB); 4Laboratório de Imunologia e Biologia
Molecular – Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia
(Labimuno/ICS/UFBA); 5Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da
Bahia (IFBA); 6Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
Os tipos de casamentos (endogâmicos e consanguíneos) e a estrutura da população
são fatores que podem estar associados ao aumento da frequência de doenças
recessivas em uma população. Foi observado na população de Monte Santo-BA
elevada frequência de algumas doenças genéticas raras, como por exemplo,
mucopolissacaridose tipo VI, cuja frequência é 64 vezes maior que a esperada, de
acordo com estimativas mundiais. Com o objetivo de verificar a influência dos tipos
de casamentos e da estrutura populacional no aumento da frequência das doenças
genéticas observadas, foi avaliada a estrutura da população e a frequência dos tipos
de casamentos. Foram analisados os registros de casamento da paróquia do
município em três períodos: 1860 a 1895; 1950 a 1961 e 1975 a 2010, totalizando
9765 casamentos, cujas taxas de consanguinidade observadas foram de 37,1%,
13,2% e 4,2%, respectivamente. Além da alta taxa de endocruzamento,
predominaram os casamentos endogâmicos em todos os períodos (93,7% no 1º
período; 99,1% no 2º período e 88% no 3º período). No último período observou-se
aumento de casamentos exogâmicos e entre imigrantes, porém a maioria dos
imigrantes era proveniente de cidades vizinhas à Monte Santo. A baixa taxa de
migração, as altas frequências de casamentos endogâmicos e consanguíneos e a
subdivisão da população em pequenos povoados (150 povoados com população
média de 342 indivíduos, variando de 113 a 582 indivíduos por povoado) são fatores
que contribuem para o crescimento populacional predominantemente interno e
justificam a ocorrência e aumento na frequência de doenças genéticas recessivas
neste município.
Forma de apresentação: Pôster

Tema
Livre

Ancestralidade e polimorfismo L374F no gene SLC45A2 em brancos, negros e
descendentes de japoneses
Bomfim, T.F1,2; Cardoso-Junior, L.M.2; Machado, T.M.B1,2; Acosta, A.X3; Meyer, R.2,
Abé-Sandes, K.2, 4
1- Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz – FIOCRUZ/BA; 2- Laboratório de Imunologia e
Biologia Molecular – Instituto de Ciências da Saúde – ICS/UFBA; 3- Faculdade de
Medicina da Bahia – Universidade Federal da Bahia- UFBA; 4- Universidade do Estado
da Bahia – UNEB.
Uma das características humanas de maior variabilidade entre populações
geograficamente distintas é a pigmentação da pele, envolvendo em sua determinação,
fatores evolutivos de adaptação dos indivíduos a diferentes ambientes de maior e menor
exposição solar e fatores genéticos como quantidade e tipo de pigmento presente
(eumelanina e feomelanina) e os genes que modulam essa variação, dentre outras
características. Diversos genes já foram identificados como determinantes da variação
normal da cor da pele e um deles, o gene SLC45A2 (MATP) possui variantes que estão
associados à pigmentação da pele em diferentes populações. O estudo do polimorfismo
L374F no gene SLC45A2, mostrou que o alelo F apresenta altas freqüências em
populações caucasóides e seus descendentes, enquanto que o alelo L possui freqüência
elevada em populações asiáticas e intermediária em populações africanas. Devido a
esta caracterítica este marcador pode ser considerado como um marcador informativo de
ancestralidade (AIM). No Brasil, a diversidade genética populacional é motivo de
diferentes estudos que investigam a composição étnica dos indivíduos nas 5 regiões
geopolíticas do país, uma vez que o processo de miscigenação entre ameríndios,
portugueses e africanos que originou a população brasileira foi bastante intenso e
heterogêneo e a análise molecular pode esclarecer a diversidade genética e estimar
ancestralidade genética, através do uso de (AIM). O objetivo do presente estudo é
analisar a distribuição do polimorfismo L374F do gene SLC45A2 em uma amostra de 92
indivíduos caracterizados fenotipicamente como brancos provenientes da cidade de
Ribeirão Preto-SP, 109 indivíduos caracterizados fenotipicamente como negros de
Salvador-BA e em 60 descendentes de japoneses de Ribeirão Preto-SP e a associação
entre os variantes deste gene e a ancestralidade fenotípica e a ancestralidade genética.
Para isto foram genotipados 10 AIM (AT3-I/D, APO, SB19.3, PV92, CKMM, FYnull, LPL,
GC1F e GC1S). Estes marcadores foram genotipados por PCR e aálise do tamanho do
segmento amplificado (AT3-I/D, APO, SB19.3 e PV92), PCR/RFLP (GC1F e GC1S) ou
PCR em tempo real (CKMM, FYnull e LPL). A ancestralidade genética foi avaliada pelos
programas Admix95 e Structure. A genotipagem L374F foi realizada através de PCR
alelo-específico. Nos brancos, a frequência do alelo L foi 0,13 e do alelo F foi 0,87; Os
negros apresentaram frequência de 0,91 para o alelo L e 0,09 para o alelo F. Em relação a
distribuição dos genótipos nos brancos, 77,2% dos indivíduos foram FF, 20,6% LF e 2,2%
LL; já para os negros não foi observado nenhum genótipo FF, sendo 81,7% de indivíduos
com genótipo LL e 18,3% com LF. Já nos japoneses foi encontrado 100% de genótipo LL.
Em relação a ancestralidade: os brancos apresentaram 81% de contribuição europeia e
7% de contribuição africana; os negros tiveram 71% de contribuição genética africana e
24% de contribuição europeia e os japoneses apresentaram mais de 80% de
contribuição asiática. Esses dados estão de acordo com a distribuição do polimorfismo
L374F nas populações mundiais e mostram a caracterização fenotípica criteriosa é um
bom indicador de ancestralidade genética.
Forma de apresentação: Oral

Ancestralidade genética e suscetibilidade ao câncer de próstata
Oliveira, PC,1,2; Machado, TMB1,2; Bomfim, TF1,2; Nascimento, I2; Meyer, R2;
Abé-Sandes, K1,2,3
1 – Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia em Saúde e Medicina
Investigativa do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz - Fundação Oswaldo Cruz
(PPGBSMI – CPqGM-FIOCRUZ); 2 – Laboratório de Imunologia e Biologia
Molecular do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia
(Labimuno-ICS-UFBA); 3 - Departamento de Ciências da Vida da Universidade do
Estado da Bahia– UNEB.
O câncer de próstata (CaP) é uma das doenças malignas mais comuns entre os
homens em todo mundo. Os fatores de risco já estabelecidos para a doença são:
idade, história familiar e estilo de vida, além desses, alguns estudos chamam
atenção para maior frequência da doença em afroamericanos, realçando a
vulnerabilidade deste grupo étnico para essa doença. Um estudo realizado na Bahia
mostrou maior contribuição africana entre os portadores desta neoplasia quando
comparado ao grupo controle, o que chama atenção para a necessidade de novas
pesquisas nesta área considerando-se que a população baiana é conhecida pela
grande proporção de afrodescendentes. O estudo de marcadores informativos de
ancestralidade (AIM) é considerado como uma importante ferramenta para inferir
índice de mistura e ancestralidade genômica de um grupo. Desse modo, o objetivo
desse trabalho foi caracterizar a ancestralidade de uma amostra da população
baiana com CaP utilizando nove AIM (AT3-I/D, SB19.3, APO, PV92, FYnull, CKMM,
LPL, GC-1F e GC-1S). A genotipagem foi realizada através de PCR e visualização
direta do produto amplificado, para as inserções Alu e o indel, e os SNP foram
analisados por PCR- RFLP ou PCR em tempo real utilizando o sistema TaqMan
(Applied Biosystems). Até o momento foram avaliados 60 pacientes do Núcleo de
Oncologia da Bahia (NOB) em diferentes estágios da doença. A média de idade da
amostra foi de 73,15 anos. A proporção de mistura individual estimada para a
população pelo programa Structure foi: 34,4% de contribuição africana; 30,6% de
contribuição europeia e 34,9% de contribuição ameríndia. Estes resultados mostram
que não há associação entre o CaP e ancestralidade nesta amostra discordando de
resultados obtidos em outros estudos, entretanto o pequeno tamanho amostral pode
ter influenciado esse resultado. Além disso, os pacientes foram coletados em uma
clínica particular da cidade o que pode ter tendenciado a amostra quanto ao nível
socioeconômico, justificando os resultados, pois alguns trabalhos já reportaram que
o nível socioeconômico mais baixo está associado à maior ancestralidade africana.
Outro fator a ser considerado é a procedência dos participantes, 66% são oriundos
do interior do estado e já foi observado em estudos anteriores que ocorre
branqueamento da população baiana com o aumento da distância do litoral. Isto
justificaria a menor contribuição africana, neste estudo, quando comparado com a
população de Salvador (50,5%).
Forma de apresentação: Pôster

Ancestralidade genética biparental e uniparental em afetados por doenças
genéticas do interior da Bahia
Machado, TMB1,4; Bomfim, TF1,4; Meyer, R4, Acosta, AX1,2; Abe-Sandes, K1,3,4
1Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM) / FIOCRUZ- BA; 2Faculdade de
Medicina da Bahia - Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3Universidade Estadual da Bahia (UNEB); 4 Laboratório de Imunologia e Biologia
Molecular – Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia
(Labimuno/ICS/UFBA)
No município de Monte Santo-BA foram identificadas doenças genéticas raras com
elevada prevalência, como mucopolissacaridose do tipo VI (MPSVI), surdez
hereditária não sindrômica (SHNS) e fenilcetonúria (PKU). Com objetivo de estimar
a ancestralidade genética e identificar os fatores evolutivos que estejam envolvidos
no aumento da ocorrência destas doenças foram analisados 25 pacientes afetados
por diferentes doenças genéticas (osteogênese imperfeita (OI), síndrome de
Treacher Collins (STC), fenilcetonúria, mucopolissacaridose do tipo VI e
hipotireoidismo congênito (HC)) e uma amostra de 194 residentes do município.
Para isso foram analisados nove marcadores autossômicos informativos de
ancestralidade (AIM): AT3-I/D, APO, SB19.3, PV92, CKMM, FYnull, LPL, GC-1*F e
GC-1*S; a região hipervariável (HVS-I) do DNA mitocondrial (mtDNA) e 10
marcadores do cromossomo Y (M60, PN2, PN3, M34, M89, M9, YAP, M3, M207,
92R7). Estes marcadores foram genotipados por PCR convencional (AT3-I/D, APO,
SB19.3, PV92, YAP), PCR/RFLP (GC-1*F, GC-1*S, M3, M207, 92R7), PCR em
tempo Real (CKMM, FYnull e LPL) ou sequenciamento (HVS-I, M60, PN2, PN3,
M34, M89, M9). A estimativa de mistura foi avaliada pelos programas Admix95 e
Structure. Maior contribuição europeia foi encontrada nos dois grupos avaliados,
exceto para os pacientes com OI. A análise do mtDNA revelou maior contribuição
africana e ameríndia, ao contrário do cromossomo Y que mostrou maior contribuição
europeia. Estes dados são importantes na reconstrução da dinâmica de formação do
município, mostrando que houve assimetria na contribuição materna e paterna,
sugerindo uniões entre homens europeus e mulheres africanas e ameríndias. Além
disso, como algumas mutações detectadas (c.35delG/GJB2 e R252W) tem origem
europeia podemos inferir que as mesmas foram introduzidas nesta população pela
imigração de europeus ou seus descendentes.
Forma de apresentação: Pôster

Aproveitamento da levedura de cervejaria como ingrediente nutritivo na dieta
alimentar
Mariângela Vieira Lopes (1); Laise Cedraz Pinto (2); Celso Duarte Carvalho Filho (2)
1Departamento de Ciências da Vida, Universidade do Estado da Bahia.
mlopes@uneb.br
2Programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Faculdade de
Farmácia, Universidade Federal da Bahia, Av. Adhemar de Barros, Ondina,
Salvador, CEP: 40.170-290. lcedraz@hotmail.com
As leveduras (Saccharomyces spp.) são utilizadas em variados processos
fermentativos como nas indústrias de panificação, de álcool e cervejarias. No
processo de produção da cerveja, após a maturação, estes micro-organismos são
retirados do mosto de fermentação gerando excedentes de células, como
subproduto, que são descartados no ambiente, ou utilizados na alimentação animal.
As leveduras apresentam um potencial nutritivo, especialmente no teor de proteínas,
vitaminas do complexo B e minerais, que, desta forma, poderiam ser aproveitadas
como ingrediente nutritivo para alimentação humana. Há de se considerar alguns
fatores limitantes inerentes à mesma, como um alto teor de ácido úrico e sabor
amargo, que se torna ainda mais acentuado nas leveduras oriundas de cervejarias.
Algumas técnicas de processamento podem amenizar estes fatores limitantes e
potencializar o uso dos derivados da levedura em produtos alimentícios. Esse
trabalho objetiva uma revisão bibliográfica sobre o aproveitamento e uso dos
derivados de levedura oriundos da indústria cervejeira como ingredientes para ração
animal e dieta alimentar humana.
Palavras chave: levedura de cerveja, subproduto, enriquecimento de alimentos

Forca muscular respiratória e Índice multidimensional BODE na Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica.
Autores: Natanna Magalhães Pereira; Grasielle Amorim de Souza; Fernanda
Warken Rosa Camelier
Ambulatório de DPOC, Serviço de Pneumologia do Hospital Universitário Professor
Edgar Santos (HUPES) – Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, Bahia.
A força muscular respiratória pode ser prejudicada em pacientes com doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) devido a fraqueza dos músculos respiratórios
acarretando aumento da frequências de hospitalização e mortalidade. No entanto,
sua relação com a gravidade da doença, avaliado pelo índice BODE, ainda é
desconhecida.
Avaliar a associação entre a PImax e o índice de BODE em pacientes com DPOC.
Estudo descritivo, de corte transversal, com uma amostra consecutiva e de
conveniência composta por pacientes com diagnóstico de DPOC, segundo o GOLD.
Os critérios de inclusão para a pesquisa foram: pacientes de ambos os sexos,
espirometria recente e ausência de exacerbações nas últimas quatro semanas.
Critérios de exclusão: portador de doença ortopédica e/ou neurológica que
impossibilitem a realização do TC6', presença de doença oncológica ou outras
doenças pulmonares concomitantes, desejo de se retirar do estudo ou aqueles que
se recusaram a participar. Foi mensurado a força muscular respiratória (PImáx,
PEmáx), Teste da caminhada de seis minutos (TC6), Escala do MRC e índice de
massa corporal (IMC). O índice BODE foi calculado a partir do VEF1, TC6, MRC e
IMC, e os pacientes foram divididos em quatro quartis de acordo com a sua
pontuação: I quartil (0-2), II quartil (3-4), III quartil (5-6) e IV quartil (7-10).
Análise dos dados foi realizada pelo software SPSS versão 9.0. As variáveis
quantitativas foram descritas média e desvio-padrão. A associação entre as
variáveis foi realizada pelo Coeficiente de Correlação de Spearman. Considerou-se
significância estatística um p< 0,05.
65 pacientes com DPOC (37 homens, idade media 64,7 ± 10,6 anos, VEF1 51,9 ±
19,1% do previsto) apresentaram PImáx em valores médios absolutos de 63,7 e
68,3% do previsto, com correlação significativamente oderada com o índice BODE
(r=-0,478, p<0,000 e r=-0,443, p<0,000, respectivamente). Apresentaram PEmáx
em valores médios absolutos de 86,9 e 90,1% do previsto, com correlação
significativamente fraca e moderada com o índice BODE (r=-0,274, p=0,001 e r=0,391, p<0,000, respectivamente). Houve diferenças significativas na PImáx e
PEmáx (p=0,006 e p=0,002, respectivamente) entre os pacientes quando
correlacionados com o os quartis do índice BODE. Pacientes classificados no quarto
quartil apresentaram PImáx e PEmáx significativamente menor quando comparados
com os classificados no primeiro (p<0,000, p<0,000, respectivamente) e terceiro
quartil (p<0,000, p<0,004, respectivamente).Em pacientes com DPOC, a força dos
músculos respiratórios apresenta associação moderada com a gravidade da doença
avaliada pelo índice BODE.
Palavras-chave: índice BODE, força muscular respiratória, DPOC

Beneficios da reabilitação cardíaca ambulatorial em pacientes pós infarto agudo
do miocárdio
Patricia M. Botelho, Christiana B. C. Santos, Aline S. Baldoino (UNIJORGE)
Existem efeitos deletérios que acometem pacientes após um Infarto agudo do
miocárdio, sendo a capacidade física e funcional as principais causas de
incapacidade em realizar as atividades laborais e pessoais, além de fatores
psicológicos que influenciam em uma má qualidade de vida. Assim, um programa de
Reabilitação Cardíaca Ambulatorial abrange atividades com exercícios aeróbicos e
resistidos proporcionando à reversão ou controle do sedentarismo. A inserção dos
pacientes nesse tipo de programa tem sido proposta como uma intervenção segura
e eficaz para prevenção dos fatores de riscos associados com o desenvolvimento da
doença, e nesse contexto, essa revisão descreve os benefícios advindos da prática
regular de exercício físico em pacientes cardiopatas. O levantamento bibliográfico
realizado utilizou como descritores: reabilitação cardíaca, infarto agudo do
miocárdio, exercício aeróbico, exercício resistido e fisioterapia, sendo estes
pesquisados nas bases de dados LILACS, PUBMED, SCIELO, SCIENCE DIRECT E
GOOGLE ACADÊMICO. Obteve-se um total de 98 estudos no período de 2002 a
2012, relacionando o Infarto agudo do miocárdio com a Reabilitação Cardíaca,
sendo excluídos artigos de revisão, reabilitação hospitalar ou a outra doença
cardiovascular e que estivesse fora do período proposto. Ao final, 27 artigos foram
utilizados para o desenvolvimento do estudo. Há comprovação cientifica que
exercícios aeróbicos promovem aumento do VO2 de pico, traduzindo-se em
aumento da capacidade de suportar esforços prolongados, além de redução do
colesterol total, LDL-colesterol e níveis séricos de glicose. Os exercícios aeróbicos
de alta intensidade são considerados superiores quando comparados a exercícios
de moderada intensidade em relação à melhora na capacidade funcional. Os
exercícios resistidos foram inseridos recentemente em protocolos de reabilitação
cardíaca, sendo esta forma de tratamento bem aceita pela comprovação da sua
eficácia. A literatura demonstra que exercícios resistidos foram capazes de
incrementar o tempo de exercício aeróbico e aumento de força muscular dos
membros inferiores, demonstrando consequente melhora da capacidade física.
Comprovou-se que os pacientes que realizam o exercício aeróbico e resistido
tendem a manter os benefícios alcançados durante a reabilitação cardíaca por mais
tempo. Dessa forma, substancia-se a importância da inclusão de pacientes pósinfarto agudo do miocárdio em programas de reabilitação cardíaca ambulatorial,
sendo a capacidade de realizar exercícios associado como preditor de mortalidade.

Caracterização da linguagem em pacientes com mucopolissacaridose
Autores: Marins, ATPC; Silva, DS; Santana, JS; Acosta, AX; Embiruçu, EK
As Mucopolissacaridoses (MPS) são doenças metabólicas hereditárias causadas
por deficiência de enzimas lisossomais essenciais à degradação dos
glicosaminoglicanos (GAG), estes quando não metabolizados se acumulam em
diversos tecidos, incluindo os órgãos da fala, da audição e sistema nervoso,
podendo ocasionar alterações na comunicação. A deterioração neurológica é
progressiva e em graus variáveis. Na MPSIV, VI e nas formas atenuadas das MPS I e
II, o envolvimento neurológico é mínimo, porém podem ocasionar alterações de
linguagem. Objetivo: Descrever as características de linguagem dos pacientes com
MPS. Metodologia: Estudo observacional e descritivo de série de casos. Pacientes
com diagnóstico confirmado de MPS, atendidos no Serviço de Genética Médica do
Hospital Universitário Professor Edgard Santos, após assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, foram avaliados a partir de uma anamnese
estruturada, aplicação da escala de DENVER em crianças até seis anos de idade e
questionário padrão para as demais idades. Resultados: A avaliação da linguagem
foi realizada em 16 pacientes com MPS dos tipos I (2), II (6) e VI (8). Destes pacientes
75% (12/16) são do sexo masculino e a média de idade é de 11,7 anos. Segundo
relato dos pais ou responsável, 81,25% (13/16) dos pacientes tiveram um
desenvolvimento motor normal e 97,75% (15/16) tiveram desenvolvimento
adequado da linguagem, porém dentre eles, um dos pacientes apresentou
regressão da fala a partir dos quatro anos. A avaliação da linguagem não foi
realizada em 37,5% (6/16) dos pacientes devido a motivos variados: grave
comprometimento cognitivo (2), deficiência auditiva (1) ou visual (1) importantes, e
falta de colaboração do paciente (2). Dos pacientes avaliados pelo questionário
padrão (9/10), 44,4% (4/9) apresentou alteração de fala. Do total de 3 crianças com
idade inferior a 7 anos, o DENVER foi aplicado de forma satisfatória em apenas um
paciente (1/10), com o seguinte resultado: atraso nas áreas de linguagem e motor
grosseiro. Discussão: As intervenções fonoaudiológicas na área da linguagem em
pacientes com MPS são pouco descritas, contudo estes indivíduos apresentam
graves alterações que repercutem neste campo. O acúmulo de derivados de GAG
não degradados nos órgãos da fala, da audição e sistema nervoso podem ocasionar
alterações na comunicação, como mostra os resultados obtidos na pesquisa. Como
consequência do acúmulo de GAG nestes órgãos, pode ocasionar perda auditiva,
comprometimento da fala e linguagem bem como um grave acometimento
neurológico que pode apresentar um déficit acentuado na linguagem receptiva e
expressiva de forma evolutiva, com perda das habilidades comunicativas
adquiridas. As alterações na comunicação geralmente estão associadas à produção
dos fonemas. Conclusão: Os resultados obtidos sugerem que o acúmulo de GAG
nos órgãos da fala e da audição apresentado pelos pacientes com MPS implicam em
alterações na comunicação. Considerando os achados é pertinente o
acompanhamento fonoaudiológico junto a estes pacientes para garantir a
efetividade da comunicação.

FREQUÊNCIA DE SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS EM TRABALHADORES DA
UNEB
Anne Karine Menezes Santos Batista1, Bruna Souza de Matos1, Isabela Gomes1, Natanna
Magalhães Pereira1, Manuela Barreto de Araújo2,Alcylene Carla de Jesus dos Santos2 1.
Graduanda de Fisioterapia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 2. Docente da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
As doenças ocupacionais, na contemporaneidade, são analisadas na perspectiva de
intervenções que promovam a saúde dos trabalhadores. Porém, no início do século XX,
mudanças implementadas pela revolução industrial, Fordismo e Taylorismo levaram à
fragmentação do sistema de trabalho. Consequentemente a essa divisão, trabalhadores
intensificaram os movimentos repetitivos e adquiriram estresse laboral. No decorrer dos
anos, a visão se modificara e a busca por melhor qualidade de vida adquiriu um papel
estratégico na modernização das empresas privada e pública. O estudo objetivou descrever a
frequência de sintomas musculoesqueléticos em trabalhadores da Universidade do Estado da
Bahia. Participaram do estudo 42 trabalhadores da Universidade do Estado da Bahia. Os
dados foram coletados no dia 26/10/2011 durante a I Semana de Promoção da Saúde dos
Trabalhadores da UNEB, realizada pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), por meio do
Núcleo de Atividade Física, Esporte e Lazer (NAFEL), através de um questionário semiestruturado com informações sócio-demográficas como sexo, idade, tempo na função e
categoria funcional, e o Questionário Nórdico de Sintomas Musculoesqueléticos modificado
pelos autores.
Os dados foram analisados no programa Epi Info versão 3.5.3 e feita a análise da freqüência
das variáveis. Dos 42 participantes, 71,4% (30) pertenciam ao sexo feminino e 28,6%, com
média de idade entre 35,8 anos (DP= 18,17/ variação de 19 a 71 anos). O tempo médio de
trabalho na instituição foi de 67,52 meses (DP= 92 / variação de 1 a 360 meses). Nos últimos
doze meses, 38 participantes (90,5%) relataram problemas em uma ou mais regiões do corpo
listadas, sendo as mais afetadas, a região lombar (69%), o pescoço (45,2%) e a região dorsal
(42,9%). Vinte e um participantes (50%) afirmaram ter procurado um profissional de saúde por
causa dos sintomas musculoesqueléticos. A limitação em decorrência da sintomatologia fora
significante para a execução das atividades diárias em 50% dos participantes. Nos últimos
sete dias, 38,1% (n=16) dos participantes relataram algum sintoma musculoesquelético.
Alguns estudos demonstram a alta prevalência de sintomas musculoesqueléticos em
trabalhadores com diferentes funções. Tais sintomas podem ser relatados como percepção
desagradável de parestesia, fadiga e dor. No presente estudo, a prevalência de sintomas
musculoesqueléticos mostrou-se alta, com 90,5% dos participantes relatando sintomas no
último ano; sendo a região lombar a mais afetada. Postura mantidas por longos períodos e
estruturas físicas inadequadas são algumas das causas de sobrecarga nos discos
intervertebrais, principalmente nos níveis lombares. Os sintomas apresentaram impactos na
funcionalidade, limitando suas atividades diárias em 50% dos entrevistados. Esse dado
comprova a importância de medidas preventivas e corretivas no ambiente de trabalho. Diante
do exposto, conclui-se que o padrão mecanicista das atividades laborais, somado ao estresse
e cobrança quanto à produtividade, são os desencadeadores dos comprometimentos
musculoesqueléticos, que afligem os trabalhadores. Medidas reformuladoras devem ser
implantadas como sugestiva para a melhoria do desempenho e da qualidade de vida dos
servidores, reduzindo ou ausentando a sintomatologia.

Determinação do valor nutritivo de derivados de levedura de cervejaria
Mariângela Vieira Lopes (2); Laise Cedraz Pinto (1,2); Celso Duarte Carvalho Filho
(1);
Lucas Vinícius do Amaral Alves (2); Clícia Maria de Jesus Benevides (2)
1Programa de Pós-graduação em Ciência de Alimentos, Faculdade de
Farmácia, Universidade Federal da Bahia, Av. Adhemar de Barros, Ondina,
Salvador, CEP: 40.170-290. lcedraz@hotmail.com
2GPAN- Grupo de Pesquisa em Alimentos e Nutrição, Departamento de
Ciências da Vida, Universidade do Estado da Bahia.
O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil nutricional e o potencial de utilização, de
derivados da levedura secundária da indústria cervejeira, como ingrediente nutritivo
em alimentos. As amostras foram cedidas por uma cervejaria de Feira de Santana,
BA, lote 1 e 2, e submetidas a um tratamento alcalino e sucessivas lavagens para
obtenção de uma biomassa limpa e desamargada, seguida de liofilização. Uma
parte da amostra não foi submetida a este tratamento para avaliação de possíveis
perdas nutricionais. A composição centesimal foi realizada, em triplicata, segundo as
Normas do Instituto Adolfo Lutz. Os minerais foram determinados por ICP OES, após
digestão ácida e as vitaminas do complexo B por CLAE, em triplicata. Os resultados
médios da composição centesimal de proteínas foi, para a biomassa úmida 11,4g%,
e para o liofilizado de levedura 35,2g%. O liofilizado apresentou excelentes fontes de
cálcio (699mg%), ferro (10,59mg%), selênio (0,5mg%) e zinco (9,68mg%),
correspondendo, em termos porcentuais, em mais de 50% das necessidades de
ingestão diária para um indivíduo adulto, e composição de vitaminas B1 (0,45mg%);
B2 (2,34mg%); B3 (0,70mg%); B6 (9,99mg%) e B9 (0,25mg%). O tratamento de
limpeza e desamargor influenciou em perdas significativas de minerais e vitaminas,
exceto para o ferro, zinco e B1. A biomassa e principalmente o liofilizado de levedura
oriunda de cervejarias se constitui em uma importante fonte de proteínas, minerais e
vitaminas do complexo B. O subproduto apresentou-se como um complemento
nutricional com potencial para ser utilizado como forma de enriquecimento de
alimentos.
Palavras chave: levedura de cerveja, liofilizado de levedura, biomassa de levedura,
enriquecimento nutricional, vitaminas, minerais

E agora o que vamos fazer? Temos que implementar a Sistematização da Assistência de
Enfermagem
Autores: Passos,S.C.; Pinheiro,C.G.
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) surgiu da necessidade de
organização do trabalho da Enfermagem e configura-se como uma metodologia para
organizar e sistematizar o cuidado, com base nos princípios do método científico.Este estudo
tem como enfoque as estratégias utilizadas pelas Instituições de Saúde para implantar a SAE,
buscando descrever detalhadamente o caminho pelo qual tiveram que percorrer até a
implementação propriamente dita. Objetivo Geral:Devido à relevância, pertinência e
necessidade legal de implantação da SAE, objetivou-se conhecer o processo de implantação
da SAE nas Instituições de Saúde da cidade de Salvador-Bahia. Metodologia: Trata-se de
estudo descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa dos dados coletados. A pesquisa
desenvolveu-se em duas Instituições de Saúde da cidade de Salvador – Bahia que possuem a
SAE implantada desde janeiro de 2003, ano posterior a determinação do Conselho Federal de
Enfermagem que deliberou a implantação da SAE nas Instituições de Saúde para 2002. O
projeto de pesquisa junto à carta de aceitação foi entregue a cinco enfermeiros gerentes de
cinco hospitais (um filantrópico e quatro particulares) que têm a SAE implantada. Apenas dois
hospitais aceitaram participar da pesquisa, três não se pronunciaram. Os sujeitos
participantes foram duas enfermeiras gerentes contribuintes no processo de implantação da
SAE nas Instituições de Saúde nas quais trabalham. Critérios de inclusão : ciência e
concordância em participar da pesquisa com assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Critérios de exclusão: enfermeiros gerentes que não participaram da
implantação da SAE. A entrevista semi-estruturada foi gravada em aparelho MP3, agendada
em local e horário pelos entrevistados, que tiveram a garantia de seu anonimato identificado
por letras.Utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin a fim de se conhecer e descrever o
processo através da identificação das estratégias utilizadas, das etapas percorridas e
conhecimentos dos pontos facilitadores e dificultadores para cada Instituição.Resultados: As
duas participantes são gerentes de enfermagem dos hospitais, do sexo feminino, trabalham
na instituição há mais de 10 anos como enfermeiras e possuem pós-graduação latu sensu na
área de Metodologia da Assistência de Enfermagem. Das entrevistas foram extraídas 5
categorias: O Processo Horizontal de Implantação: houve participação e envolvimento dos
pares na implantação da SAE através da escuta e troca de informações; A Adaptação ao
Modelo Teórico: foi necessário a adaptar os modelos teóricos de Wanda Horta e Dorothea
Elizabeth Orem; Sensibilização da Gestão: sensibilizaram a gerência para viabilização da
implantação da SAE através do planejamento da estrutura física, logística e financeira;
Envolvimento corpo a corpo da equipe: enfermeiros gerentes responsáveis pela implantação
averiguaram in “locu”a implantação da SAE; Necessidade de Alicerçar Conhecimento Teórico:
Capacitação da equipe de enfermagem para implantação da SAE por carência de
embasamento teórico e insegurança dos profissionais. As estratégias utilizadas o processo de
implantação da SAE pelas Instituições de Saúde tiveram aspectos que auxiliaram, enquanto
outros dificultaram. Para seu sucesso há necessidade de um programa que envolva as áreas
gerenciais, administrativas e assistenciais que propiciarão a implementação desse método
assistencial. Conclusão: O trabalho corpo a corpo das enfermeiras gerentes e consequente
conscientização da equipe, o conhecer teórico e a educação continuada assim como o apoio
financeiro foram necessários e imprescindíveis para concretizar todo o projeto arquitetado
pelas estâncias responsáveis pela renovação do cuidar das instituições hospitalares
pesquisadas e o sucesso desta implementação.

Educação e Saneamento em comunidades: Uma breve análise da comunidade
do Curuzu em Salvador, Bahia
Autores: Adriana Cruz, Camila Anjos, Márcio Batista e Vanuzia Silva.
Orientador: Artur Lima Dias
Contrariando as estatísticas a comunidade do Curuzu no bairro da Liberdade em
Salvador, Bahia com cerca de 23.108 habitantes, sendo a maioria negros, foi
identificada na tese de doutorado “Mortalidade por causas externas e raça/cor da
pele: uma das expressões das desigualdades sociais / Edna Maria de Araújo. –
Salvador, 2007.” como área de baixa taxa de mortalidade por causas externas o que
possibilita propor investigações para compreender como se dar o desenvolvimento
desta comunidade tão populosa e atingida pelo contraste social, no tocante da
educação e saneamento básico. Objetivos: Investigar como está o entendimento de
estudantes da escola Tereza Conceição Menezes do ensino fundamental II em
relação ao saneamento em sua comunidade; Visualizar como anda a incidência das
doenças de veiculação hídrica na comunidade; Dialogar com a associação de
moradores sobre educação e saneamento em sua comunidade. Métodos: Foram
feitas aplicação e análise por meio de dados estatísticos em porcentagem do
questionário intitulado como Educação e Saneamento em Comunidades na escola
Tereza Conceição Menezes em uma turma de cada série do ensino fundamental II;
Foi feito a análise da ficha de atendimento médico da terceira semana de fevereiro
de 2012 da Unidade de Emergência Mãe Hilda no Curuzu; E visitações a associação
de moradores para conversações com o líder comunitário. Resultados: A análise dos
dados estatísticos em porcentagem do questionário acima citado nos mostrou que
apesar de haver educação e saneamento básico em frágeis situações na
comunidade o entendimento dos estudantes a cerca da temática é regular, uma vez
que eles conseguem identificar itens envolvidos no tema, mas não sabe em sua
maioria explicar o que é; Das fichas de atendimentos vistas em cada 250 a 300
pessoas que davam entrada na unidade de emergência Mãe Hilda por dia 25 eram
com sintomas de diarréia ou dengue; O líder comunitário nos apresentou
informações sobre educação e o saneamento local. Discussão: De modo geral os
alunos não sabiam exatamente o que era saneamento, porém sabiam que tinha algo
relacionado com coleta de lixo e meio ambiente. Com base nos dados sobre
abastecimento de água, limpeza urbana, escoamento sanitário as pesquisas
variaram entre as séries, indo de bom a regular. A coleta de lixo acontece, mas não
tem horário específico obrigando as pessoas a acumular o lixo nas calçadas
sujeitando que cães rasguem o saco. Há visita mensal dos agentes de zoonoses nas
casas da comunidade e a maioria dos estudantes tem cachorro. O bairro da
Liberdade está entre os 4 bairros com maiores índices de casos da dengue
registrado neste ano o que revela o encontrado na pesquisa. O líder comunitário nos
alertou que periodicamente realiza mutirões na comunidade contra a dengue, porém
a conscientização dos moradores ainda tarda acontecer. Conclusão: Em cima do
que foi revelado nos resultados fica a necessidade de desenvolver uma educação
sanitária na escola visitada a fim de capacitar os estudantes da comunidade. Para
mais que isso, se faz necessário uma melhor articulação entre a secretária da saúde
e a associação de moradores para que haja diminuição dos casos de dengue.

Humanização no cuidado de enfermagem ao individuo com doenças
cardiovasculares
Autores: SANTOS, C. B. S.; BRANDÃO, A. C. S.; ARRUDA, T. de O.; CANÇADO, L.
dos S.; ALVES, C. de A.
Instituição: Universidade do Estado da Bahia – UNEB
As doenças cardiovasculares representam um relevante problema de saúde
pública, já que constituem um dos maiores fatores de morbimortalidade na
sociedade e um alto custo na assistência médica. Objetivo: Descrever e refletir sobre
as impressões de acadêmicas de enfermagem em relação à humanização do
cuidado a pacientes com doenças cardiovasculares na Unidade de Terapia
Intensiva. Métodos: Relato de experiência construído através da literatura
pesquisada sobre o tema e da vivência no campo de prática em um Hospital Público
de grande porte, na cidade de Salvador-BA. Resultados e Discussão: Percebeu-se a
necessidade e a importância da humanização da assistência como parte
fundamental no tratamento e evolução dos indivíduos hospitalizados em
decorrência de doenças cardiovasculares. Observou-se que esses indivíduos,
apesar de estarem em um setor de atendimento integral, de tecnologia avançada e
com profissionais capacitados, ainda o consideram um ambiente frio e impessoal.
Inferiu-se que a assimilação constante de conhecimento científico com o
conhecimento técnico transmite para os indivíduos a segurança necessária para a
realização dos procedimentos pelos profissionais no processo de cuidar, além de
acentuar a importância de prover um cuidado humanizado ao indivíduo. Conclusão:
O cuidado da equipe de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva ao cardiopata
é complexo, visto que para assistir o indivíduo de uma forma integral é necessário,
além do conhecimento científico, preocupar-se com a subjetividade do mesmo. É
primordial discutir o problema do indivíduo e, assim, chegar a um tratamento que
contemple todas as necessidades deste para alcançar a cura. É preciso distanciar a
assistência do modelo biomédico, que prioriza a patologia e oferecer o cuidado de
forma integral, visualizando um ser biopsicosocial.
Descritores: Humanização da Assistência, Doenças Cardiovasculares, Cuidados de
Enfermagem, Unidades de Terapia Intensiva.

Percepção da enfermeira sobre a educação em saúde as puérperas em uma
maternidade pública
Autores: BRANDÃO, A. C. S.; SAMPAIO, E. e S.
Instituição: Universidade do Estado da Bahia - UNEB
As atividades educativas devem ser realizadas pela enfermeira no período do
alojamento conjunto com o intuito de fortalecer o conhecimento das usuárias, dando
a elas mais segurança para enfrentarem esta nova etapa da vida. Objetivo: conhecer
a percepção da enfermeira acerca da importância das ações educativas prestadas
às puérperas durante a internação em uma maternidade pública de Salvador/BA.
Trata-se de um estudo de caráter qualitativo descritivo, com nove enfermeiras da
instituição. Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada A
pesquisa foi realizada entre janeiro e fevereiro de 2011. Para análise dos dados
utilizou-se o método de análise de conteúdo.
Participaram nove enfermeiras, todas do sexo feminino, a faixa etária variou entre 25
e 50 anos, oito possuíam especialização, sendo que: três na área de Neonatologia;
duas na área de Obstetrícia; uma na área de enfermagem do trabalho; uma na área
de saúde pública; e uma na área de centro cirúrgico. Foram evidenciadas as
seguintes categorias: papel do enfermeiro na unidade, o enfermeiro e a educação
em saúde às puérperas, realização de ações educativas, estímulo na realização das
ações, apoio na realização das ações, dificuldades encontradas no processo
educativo e importância na educação em saúde à puérperas. Discussão:
Evidenciou-se que apesar das enfermeiras acharem fundamental a realização das
atividades educativas durante o período de internação das puérperas, estas nem
sempre são realizadas de maneira resolutiva. Geralmente estas profissionais
utilizam a visita diária para darem as orientações necessárias, não havendo um
momento específico para a realização da educação em saúde. Dentre as
dificuldades citadas pelas enfermeiras, estão a sobrecarga de trabalho e a carência
de materiais didáticos para auxiliarem no desenvolvimento do processo educativo.
Observou-se a necessidade de compreender a realidade deste profissional,
necessitando de uma maior valorização da educação em saúde por parte da própria
instituição, para que os enfermeiros se sintam motivados a realizarem seu papel de
educador. Assim, novas ações relacionadas a educação em saúde devem ser
adotadas para melhorar a assistência prestada às puérperas, além de ser
necessário a criação de um elo entre os serviços de saúde para que este
acompanhamento seja garantido nas unidades básicas de saúde após a alta
hospitalar destas pacientes.
Descritores: Educação em saúde; Educação em Enfermagem; Período Pós-Parto.

Enfoque fisioterapêutico em promoção da saúde na terceira idade: Relato de
experiência
Mateus de Britto Rodrigues; Adriana Graça Costa Unfried; Carla César Fontes Leite;
Evelin Lima de Araújo; Janaína Santos de Siqueira; Luana Silva Campos; Maria
Helena Souza de Moura; Michela Louise Rabelo, graduandos do curso de
fisioterapia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
O crescimento da população idosa, que vem sendo observado nos países em
desenvolvimento, em especial no Brasil, traz consigo a necessidade de criação de
programas de prevenção e promoção de saúde. O ideal não é apenas permitir que os
indivíduos alcancem a terceira idade, mas proporcionar para estes um
envelhecimento saudável, com qualidade de vida e preservação de sua
funcionalidade. Neste contexto, a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) da
UNEB propõe estratégias que atendam essas necessidades da comunidade,
visando a educação continuada, bem-estar, fomento da cultura e o lazer para
pessoas a partir de 50 anos de idade, de qualquer nível sócio-econômico. O projeto
criado pelos graduandos do curso de fisioterapia da UNEB e inserido, em 2009, na
UATI na forma de uma oficina, intitulada “Lazer e Qualidade de Vida”, teve como
objetivos ampliar o conhecimento dos alunos sobre os processos de envelhecimento
e suas implicações; estimular a prática de hábitos saudáveis; promover maior
autonomia; além de avaliar a aceitabilidade deste tipo de programa pelos alunos da
UATI. A metodologia utilizada consistia em aulas teórico-práticas, realizadas duas
vezes por semana, no período de um ano. A oficina contava com a participação de 20
alunos e 8 monitores. O programa de aulas enfatizava a participação ativa dos
alunos, favorecendo a troca de conhecimentos. Ao final do ano letivo de 2009, pôdese observar um aumento no entendimento acerca dos processos envolvidos com o
envelhecimento, no auto-conhecimento, na auto-estima e nas interações sociais. Os
alunos tornaram-se multiplicadores dos conteúdos gerados, estendendo o impacto
da oficina para além da sala de aula. Foi avaliado através de um questionário o grau
de satisfação dos alunos com relação à oficina e o resultado obtido foi de satisfação
unânime, o que garantiu a continuidade do projeto. A experiência foi importante para
a formação acadêmica e crescimento pessoal dos monitores, pois permitiu um
aprendizado prático sobre a promoção de saúde e prevenção de doenças,
amadurecimento de sua atuação profissional e tendência à mudança de hábitos de
vida dos alunos. A política de promoção de saúde do idoso deve ser incentivada e
atividades semelhantes à descrita devem ser reproduzidas em outras localidades
com uma maior quantidade de idosos contemplados.

Sistematização da Assistência de Enfermagem no cuidado a paciente
com miocardiopatia periparto
ALMEIDA, NeillaII; COSTA, SuianeI; OLIVEIRA, Mara JulietteII; OLIVEIRA, Marla DanielleII;
SIQUEIRA, ThamiresII.
A miocardiopatia periparto é uma entidade clínica associada à alta mortalidade materna que
se caracteriza pelo desenvolvimento de Insuficiência Cardíaca Congestiva no último mês de
gravidez ou até cinco meses pós-parto, diminuição da função sistólica ventricular esquerda e
ausência de cardiopatia prévia. Dentre os fatores de risco estão idade materna acima de 30
anos, multiparidade, descendência africana, gemelaridade, história de pré-eclâmpsia,
eclâmpsia e hipertensão pós-parto, além de terapia de longo prazo com agonistas βadrenérgicos. Os sintomas iniciais são dispnéia, dispnéia paroxística noturna, tosse e
hemoptise; os tardios são edema periférico, hepatomegalia e ascite. A terapêutica médica
consiste no suporte inotrópico, redução da pré e pós-carga cardíaca e anticoagulação. Dada a
importância clínica da doença, tem-se que sistematizar a assistência de enfermagem a
paciente com miocardiopatia periparto é fundamental para prestar um cuidado com mais
qualidade e eficiência, o que contribui também para uma melhor relação enfermeiro/paciente.
Descrever o processo de sistematização da assistência de enfermagem no cuidado à
paciente com miocardiopatia periparto. Trata-se de um estudo de caso clínico no qual utilizouse o processo de enfermagem nas suas fases de histórico, evolução, diagnóstico de
enfermagem. O estudo foi realizado num Hospital Universitário de Salvador – Bahia, os dados
foram levantados por meio de revisão do prontuário da paciente, exame físico, evolução e
cuidados prestados pelos integrantes do presente estudo, diretamente à paciente do caso
clínico. Esta coleta aconteceu no período de estágio da disciplina Atenção à Saúde do Adulto II
em março de 2012. Dentre os principais achados na revisão de prontuário e exame físico,
tem-se: paciente do sexo feminino, 18 anos, primigesta, pré-natal sem intercorrências,
submetida a cesárea há dois meses, sem cardiopatia prévia. No período de pós-parto
apresentou dispnéia, edema, hipotensão e choque, sendo encaminhada a UTI. Foi submetida
à intubação orotraqueal +ventilação mecânica+uso de drogas vasoativas. Exames
laboratoriais evidenciaram disfunção aguda hepática e função renal limítrofe, raio x com
cardiomegalia, ECG com sobrecarga de câmaras esquerdas. ECO TT com FE-30%; aumento
importante de todas câmaras cardíacas, disfunção severa de ventrículo esquerdo. No cuidado
a esta paciente, foi inicialmente colhido o histórico da mesma através do prontuário e
entrevista com sua genitora. Aliando a esses dados o exame físico detalhado, foi possível
identificar como principais diagnósticos de enfermagem: Amamentação interrompida, Volume
de líquido excessivo, Risco de integridade da pele prejudicada, Débito cardíaco diminuído,
Déficit de auto-cuidado, Risco de aspiração,Mobilidade física prejudicada, Risco de infecção e
Risco de maternidade prejudicada. O olhar sistematizado torna o cuidado eficiente e permite
ao enfermeiro estar atento para os possíveis eventos adversos que podem ocorrer frente à
terapia utilizada. Na miocardiopatia periparto, a conduta sistematizada da assistência de
enfermagem foi de fundamental importância para o atendimento individualizado a paciente,
contribuindo de forma positiva para a recuperação clínica da mesma. Reafirmamos assim o
papel fundamental do enfermeiro nas unidades de terapia intensiva, utilizando a
Sistematização da Assistência de Enfermagem como importante ferramenta no processo
cuidativo/curativo.
Palavras-chave: miocardiopatia, insuficiência cardíaca, unidade coronariana.

Relato de experiência: Estagio de Vivências no SUS uma estratégia de reestruturação da
formação em saúde
(1) Oliveira, Fábio Pires
(2) Eustáquio, Rízia
A formação de profissionais na área de saúde é reconhecida como uma área crítica no
processo de reorientação do setor. A Resolução nº 225/97 do Conselho Nacional de Saúde,
trás que o SUS é responsável pela formação de recursos humanos para área de saúde.
Diversas medidas foram tomadas visando à reorientação da formação, como o Pró-Saúde e
PET-Saúde, dentre estas e outras iniciativas vem se destacando os estágios de vivências. No
estado da Bahia, a SESAB, via Escola Estadual de Saúde Pública, vem articulando com
estudantes da área maneiras de desenvolver novas formas pedagógicas e novas práticas de
saúde, buscando atingir o principio da integralidade. Nesse contexto surgiu à proposta de
realizar o Estagio de Vivências no SUS, que tem como grande objetivo instigar no discente o
comprometimento ético-político nos processos de mudanças da área de saúde. O EV SUSBA em 2011, chegou na sua 4ª edição, com a participação de 350 graduandos das mais
diversas área de saúde, como enfermagem, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia e farmácia.
O número de estudantes interessados em participar vem crescendo a cada ano, chegado à
marca de 10000 inscrições.
Relatar as experiências vivenciadas durante o estagio e despertar o interesse dos docentes
da área de saúde em participar das próximas edições do EV SUS.
Relato de experiência da participação como estagiário na 4ª edição do Estágio de Vivências
no SUS em um município da região metropolitana de Salvador.
No período de 15 a 23 de dezembro de 2011 um grupo de estudantes de diversos cursos
realizaram imersão no sistema de saúde de um município da região metropolitana de
Salvador e pudemos vivenciar de perto os avanços e dificuldades do SUS. Nesse período
realizamos visitas em unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF), no Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS), no Hospital Geral, no SAMU 192, na UPA 24 horas dentre
outros serviços de saúde. Pudemos também participar de seções de educação continuada
com profissionais da assistência no município, tivemos reuniões com membros da secretária
municipal de saúde dentre eles o secretario e de uma das instancias de controle social o
conselho local de saúde (CMS). Paralelamente as visitas e reuniões foram discutidas as
políticas nacionais de saúde, modelos de atenção, reorientação da formação em saúde e
maneiras dos estudantes participarem e estimularem a participação da população nas
diversas instancia de controle social.
Pude vivenciar experiências que na universidade não me serão oferecidas, como reunião com
o CMS e com membros da SMS. Discutindo com os integrantes da CMS, consegui verificar as
dificuldades de cumprir os princípios e diretrizes do SUS. Nas reuniões em grupo pude
conhecer o ponto de vista dos outros estagiários, estudantes dos mais diversos cursos, algo
que não ocorre na academia. Percebi a importância da interdisciplinaridade.
O estagio de vivências apesar de contempla um pequeno contingente de estudantes tem um
importante papel na formação acadêmica e estimula que este leve as discussões, iniciadas no
estagio, para suas instituições de ensino. Devendo o estudante ser estimulado a participar
dessa iniciativa.
(1)
Acadêmico do 8° semestre do Bacharelado de Enfermagem da Universidade do
Estado da Bahia, Campus I Salvador.
(2)
Docente do Bacharelado de Enfermagem da Universidade do Estado da Bahia,
Campus I Salvador.

FISIOTERAPIA AQUÁTICA EM PACIENTES FIBROMIÁLGICOS
Gustavo H.M. Hayne, Patricia M. Botelho, Ticiana D. Cerqueira, Fernanda M.
Fonseca (UNIJORGE).
A fibromialgia é uma síndrome de origem desconhecida caracterizada por dor
músculo-esquelética crônica e difusa que, a palpação, apresenta sensibilidade
exacerbada em determinados pontos dolorosos, conhecidos como tender points.
Além disso, existem sintomas característicos como: rigidez matinal, fadiga,
distúrbios do sono, ansiedade e depressão. O tratamento desta síndrome envolve
uma série de medidas, englobando modalidades farmacológicas (medicamentos),
fisioterapia e exercícios físicos, ambas com igual importância, sendo dirigido para
condicionamento geral, alívio da dor, melhora dos padrões de sono através de
esforço físico leve a moderado, relaxamento e melhoria postural para corrigir
adaptações secundárias a dor. Uma modalidade bem aceita é a Fisioterapia
Aquática, visando a reabilitação por meio da água aquecida, utilizando os princípios
físicos para a execução de movimentos que em solo estão mais restritos ou
impossibilitados. O relaxamento obtido através do exercício e o suporte fornecido
pela água são capazes de levar a importante melhora nos relatos subjetivos de dor e
rigidez.
Nesse contexto, o objetivo dessa revisão sistemática da literatura foi
verificar os benefícios terapêuticos da Fisioterapia Aquática para a melhora da
sintomatologia dos portadores de Fibromialgia. Encontrou-se 47 artigos científicos
nas bases de dados: LILACS, SCIENCE DIRECT, SCIELO e PUBMED, com os
seguintes descritores: fibromialgia, qualidade de vida, dor, qualidade do sono,
fisioterapia aquática e os seus correlatos em inglês. Destes, 17 artigos da literatura
nacional e internacional obedeceram aos critérios de inclusão, com artigos
científicos compreendidos entre o período de 2001 a 2011, relacionando os
benefícios da Fisioterapia Aquática no tratamento da Fibromialgia. Artigos
abordando tratamento medicamentoso, cirúrgico ou que estivesse fora do período
proposto foram excluídos. Comprovou-se a importância da inclusão dos pacientes
fibromiálgicos em tratamento na água aquecida devido a suas propriedades físicas
capazes de minimizar a sintomatologia referida e otimizar a qualidade de vida.
Estudos não demonstraram diferença em relação à Fisioterapia Aquática e
Fisioterapia em solo, ambas contribuindo na redução da sintomatologia e
incremento na aptidão física, porém pode-se perceber incremento em 1 hora de
sono em pacientes submetidos ao tratamento em piscina aquecida. Sabe-se que a
qualidade do sono interfere diretamente na qualidade de vida por não ser possível
um descanso restaurador. A duração e aderência ao tratamento relacionam-se
diretamente com a recidiva dos sintomas. Pode-se observar declínio das funções
físicas e retorno da sintomatologia após 12 semanas sem o tratamento, reforçando a
influencia da ininterrupção dos exercícios aquáticos e a possibilidade de efeitos
duradouros. Nota-se que a Hidrocinesioterapia é eficiente para a diminuição da
sintomatologia dos portadores de Fibromialgia, melhorando, sobretudo, a qualidade
de vida.

Fisioterapia na prevenção de ER/DORT em marisqueiras de São Francisco do Conde-BA
Autores: Lorena Barreto Arruda Guedes*, Paulo Roberto Vego Lopes**, Danila Alvim Macedo
Pires **, Marcos Miranda Sapucaia **
*Docente do Curso de Fisioterapia da UNEB
**Discente do Curso de Fisioterapia da UNEB
Os problemas gerados pela incidência de Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT) têm chamado a atenção pela
amplitude que o tema adquiriu e pelo espaço a estes dedicado nas clínicas de reabilitação e
programas de assistência à saúde dos trabalhadores. No Brasil, o aumento destas lesões
direcionou a assistência, especialmente dos fisioterapeutas, para assuntos relacionados à
prevenção e à ergonomia, de maneira a contribuir, para minimizar o sofrimento de
trabalhadores que adoecem em suas atividades profissionais. A atividade de mariscagem em
toda a costa brasileira serve de sustento para milhares de pessoas. Sendo comum encontrar,
nestes trabalhadores, problemas funcionais, principalmente redução significativa da
amplitude dos movimentos para as articulações do ombro, cotovelo, punho, polegar e
indicador, evidenciando limitação funcional, dor e comprometimentos osteomioarticulares
decorrentes das práticas usuais laborais. Fato que traz impacto negativo na produtividade do
trabalho e na qualidade de vida. Alertar a população de marisqueiras, quanto às possíveis
alterações funcionais decorrentes da incorreta biomecânica adotada durante todo o processo
de trabalho e orientar quanto à necessidade de incrementar mudanças.
Trata-se de um estudo de campo realizado na cidade de São Francisco do Conde - Ba. A
população foram membros da associação de marisqueiras da Ilha de Paty. Foi feita avaliação,
in locu, das demandas das atividades desenvolvidas pelas marisqueiras (verificaram-se
aspectos funcionais e ergonômicos) e, em momento distinto, realizada atividade de
sensibilização sobre aspectos relacionados a LER/DORT, que consistiu de uma palestra
juntamente com a entrega de uma cartilha com desenhos ilustrativos de exercícios
direcionados para o público alvo. Durante a etapa de avaliação in locu, 100% das
marisqueiras apresentaram dores na coluna vertebral (principalmente os segmentos torácico
e lombar), grande parte apresentou sensação de peso nos ombros e braços, dores nas mãos.
Soma-se a isto, o desgaste físico decorrente da ação de remar a canoa, no retorno para casa,
carregada de mariscos, por mais 1,5 horas. Foram observados vários riscos de acidente de
trabalho por inexistência de EPI - Equipamentos de Proteção Individual e de pausas regulares
para descanso. Na atividade de sensibilização proposta, todos os presentes (N=18) referiram
sentir dor osteomioarticular. Esta informação direcionou uma abordagem educativa de
noções da LER/DORT e o que pode ser feito para preveni-la. Foram ensinados exercícios,
adequados ao ambiente de trabalho, que também estavam explicados e ilustrados em uma
cartilha.
As atividades funcionais avaliadas no processo da mariscagem justificam as queixa álgicas
referidas pelas marisqueiras, pois os aspectos ergonômicos durante o trabalho não foram
observados. Por outro lado, a ausência de alongamentos e exercícios de fortalecimento
muscular, diante da intensidade do esforço repetitivo prolongado predispõe de modo mais
acentuado, músculos e articulações ao desgaste por fadiga. CONCLUSÃO: as marisqueiras
de São Francisco do Conde - Ba necessitam de um olhar fisioterapêutico não apenas para
orientar e prevenir, mas também para tratar as alterações funcionais decorrentes das
atividades laborais que exercem. Abordagens futuras sobre estes aspectos são necessárias e
fazem parte de um projeto de extensão universitária.

Frequência de distúrbios na articulação temporamandibular em trabalhadores da
UNEB
Anne Karine Menezes Santos Batista1, Bruna Souza de Matos1, Isabela Gomes1,
Natanna Magalhães Pereira1, Alcylene Carla de Jesus dos Santos2
1. Graduanda de Fisioterapia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
2. Docente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
A Articulação Temporomandibular (ATM) é formada por várias estruturas internas e
externas, capazes de realizar movimentos complexos. A mastigação, a deglutição, a
fonação e a postura, dependem muito da função, saúde e estabilidade desta para
funcionarem de forma adequada. A alteração nesta articulação é denominada de
Disfunção Temporomandibular (DTM), apresentada como uma coleção de
condições médicas, dentárias ou faciais que desencadeiam disfunções na
Articulação Temporomandibular e tecidos adjacentes, incluindo os músculos faciais
e cervicais.
O estudo objetivou descrever a frequência de distúrbios na articulação
temporomandibular de trabalhadores da Universidade do Estado da Bahia.
Métodos: Participaram do estudo 42 trabalhadores da Universidade do Estado da
Bahia. Os dados foram coletados no dia 26/10/2011 durante a I Semana de
Promoção da Saúde dos Trabalhadores da UNEB, realizada pela Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX), por meio do Núcleo de Atividade Física, Esporte e Lazer
(NAFEL), através de um questionário semi-estruturado com informações sóciodemográficas como sexo, idade, tempo na função e categoria funcional, e quesitos
adaptados do Questionário Amnésico de Fonseca (1992). Os dados foram
analisados no programa Epi Info versão 3.5.3 e feita a análise da freqüência das
variáveis.
Dos 44 participantes, 72,7% (32) pertenciam ao sexo feminino, com média de idade
entre 36,14 anos (DP= 18,23/ variação de 19 a 71 anos). Dentre os sinais e sintomas
correlacionados à disfunção temporomandibular, 9,1% (4) sentem dor na ATM;
11,4% (5) apresentaram dor ao abrir a boca; 4,5% (2) reportam dor ao mastigar e
11,4%(5) ruídos na ATM. Atrelado a isso, 29,5%(13) dos participantes realizam
movimentos parafuncionais ou rangem os dentes. Essas situações culminam com a
complicação do quadro álgico e desgaste articular, ocasionando, em muitos casos,
dores de cabeça que se tornam refratárias à medicação.
Corroborando com a literatura, há o predomínio, como sintomatologia inicial, a dor
articular, limitação na abertura da boca, e a presença de estalidos ou crepitações. Os
movimentos parafuncionais podem prejudicar a estabilidade neuromuscular e levar
à contração inadequada dos músculos mastigatórios, que quando presente
ocasiona dor e redução da coordenação dos músculos atingidos ou travamento
articular. Logo, esse padrão álgico torna-se crônico, produzindo efeitos não só
biológicos, mas também psicológicos e sociais que contribuem com as abstinências
e a redução da produtividade no ambiente de trabalho.A frequência dos sinais e
sintomas relacionados à Disfunção Temporomandibular nessa população evidencia
a necessidade de uma ação multidisciplinar para minimizar ou eliminar estes
sintomas, promovendo melhoria na qualidade de vida desses indivíduos.

Experiência de acadêmicos em um curso de Cuidados avançados de
enfermagem
Ana Carla Carvalho Coelho, Elieusa e Silva Sampaio, Fernanda Cajuhy dos Santos,
Jéssica Nogueira Santos, Keury Thaisana Rodrigues dos Santos Lima, Laíse de
Sousa Falheiros Leme, Luciane Souza da Silva, Uememson Silva Soares
Introdução: No decorrer da graduação em Enfermagem, os espaços de discussão
acerca da clínica do paciente crítico ainda são escassos. No entanto, sabe-se que a
temática é de bastante relevância na formação das enfermeiras. Por isso, é de
fundamental importância que estas profissionais possam ser capazes de prestar
uma assistência holística e segura, embasada no seu conhecimento científico. Além
disso, devido à alta demanda nos serviços hospitalares, bem como a precariedade
de recursos, o paciente crítico atualmente não se restringe somente às unidades de
terapia intensiva e semi-intensiva, agora é possível encontrá-los também nas
unidades de clínica médica e clínica cirúrgica, sendo então necessária uma
abordagem mais ampla desta temática na graduação. Métodos: Trata-se de um
relato de experiência referente à participação como discentes no curso de Cuidados
avançados de enfermagem, realizado no mês de janeiro de 2012, com carga horária
de 40h, na Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. O curso foi
composto por dez aulas teóricas, atividade práticas no laboratório de habilidades,
utilizando-se da metodologia de simulação em saúde de e, por fim, visitas técnicas
em Unidade de Terapia Intensiva de dois hospitais públicos em Salvador, Bahia.
Resultados: Os temas abordados foram sobre cuidados de enfermagem na
monitorização invasiva e não invasiva, tipos de diálise, ventilação mecânica,
intubação orotraqueal, pressão intracraniana, dreno de tórax, drogas vasoativas e
discussão de um caso clínico com a utilização do método da simulação que consiste
em desenvolver um cenário o mais próximo possível da realidade. No caso em
questão foi utilizada a simulação de baixa fidelidade, pois o manequim utilizado é
limitado na sua interatividade, sendo conduzido apenas pelo professor/educador, ao
contrário da simulação de alta-fidelidade que consiste em um manequim com um
sofisticado nível de interação, facilitado por programas de computador. Discussão: A
vivência dentro deste curso ampliou a nossa compreensão em relação à atuação da
enfermeira e à necessidade dos cuidados prestados pela mesma ao paciente crítico.
A discussão de caso clínico e a utilização da metodologia de simulação em saúde,
através da criação de um cenário no laboratório de habilidades técnicas, permitiu
potencializar o processo de aprendizagem, pois possibilitou a reflexão crítica e a
discussão em grupo a partir da análise do cenário exposto. Estes métodos foram
fundamentais para que ao chegar às visitas técnicas pudéssemos entender a
assistência baseada na clínica como algo integrador e ampliado. Conclusões: Por
tudo isso, torna-se primordial que se crie espaços de aprendizado compartilhado nas
graduações de enfermagem para preparar o futuro profissional para as reais
necessidades de cada indivíduo.

Perfil Clínico dos pacientes atendidos no estágio de disfunção temporamandibular
do curso de fisioterapia da UNEB
Nairedith Figueredo, Carolina Lima, Silvania Ferreira, Neila Silva, Alcylene Carla
A articulação temporomandibular relaciona-se às funções da fala, deglutição e
fonação
e envolve cerca de dois mil movimentos por dia. A disfunção
temporomandibular (DTM) caracteriza-se por dor articular ou muscular , presença
de estalidos e ruídos articulares, podendo acompanhar outras comorbidades como
cefaléia, zumbidos, cervicalgia, síndrome dolorosa miofascial, dentre outros. De
acordo a literatura, a DTM é bastante freqüente na população em geral, entretanto os
portadores cursam com quadro clínico cíclico, o que em muitas vezes dificulta o
diagnóstico e concomitante abordagem terapêutica. Assim, este trabalho teve como
objetivo descrever o perfil clínico de pacientes atendidos no estágio de DTM do
curso de fisioterapia da UNEB. Método: Trata-se de um estudo de perfil, realizado
com pacientes atendidos no estágio de fisioterapia em DTM, no Serviço Médico,
Odontológico e Social da UNEB, no período entre outubro de 2011 e março de 2012.
A coleta foi realizada por meio de fonte secundária com os prontuários referentes aos
atendimentos tendo como instrumento o RDC – Eixo I. Resultados: Foram
atendidos 32 pacientes, sendo 93,3% do sexo feminino, média de idade 35+/- 16
anos, sendo 74,1% com diagnóstico clínico de enxaqueca, 100% apresentavam
pontos gatilhos, 50% apresentavam zumbidos, 38,5% cursavam com cansaço
muscular, 37,5 % com dor ao acordar e 64,7% pioravam a dor durante o dia. Quanto
às amplitudes de movimento, a média de depressão mandibular foi de 38+/-7, e
desvios laterais direito e esquerdo 10,22 +/3 e 11,5 +/-6, respectivamente. Em
relação ao tratamento realizado no ambulatório 95,5% realizavam alongamento de
musculatura mastigatória, 14,3% submetiam-se à decoaptação, 95,5% à liberação
miofascial, 19% á massoterapia de musculatura perioral, 76% às pompagens
cervicais e 33,3% seguiam as orientações domiciliares prescritas. Discussão: O
perfil dos pacientes atendidos no estágio é de mulheres, jovens com quadro álgico
de caráter muscular, com limitação de amplitude para a depressão mandibular e
abordagem terapêutica manual. Tais condicões corroboram com as já descritas na
literatura. A partir do conhecimento do perfil clínico de pacientes atendidos no
estágio de fisioterapia em DTM, estratégias especificas que atendam às demandas
desta população poderão ser criadas, de maneira á identificar medidas preemptivas
e terapêuticas adequadas..

Atenção à fluência- uma experiência com crianças
Autores: Ângela Azevedo; Daniele Cristóvão; Laís Angelino; Nathalia Carneiro;
Priscilla Ariana; Rina D'Ângelo
A realidade vivenciada nas clínicas-escola revela a dificuldade no atendimento
integral da demanda existente em suas listas de espera. Alternativas que ampliem a
rede de assistência e o acolhimento dessa demanda são estratégias que otimizam o
atendimento e criam oportunidades de inserção dos alunos nas práticas
fonoaudiológicas. Entre as diversas queixas que motivam à procura pelo
atendimento fonoaudiológico, a de gagueira na infância é bastante frequente.
Embora ainda não seja um distúrbio instalado, na verdade, essa queixa de gagueira
pode caracterizar um quadro de disfluência de risco na infância que deve ser
devidamente avaliado e tratado quando necessário para que, como o próprio nome
sugere, sejam evitados prejuízos futuros. Objetivos: Garantir o acolhimento de uma
parcela da demanda que a clínica escola não consegue atender nos estágios
obrigatórios. Promover fluência num grupo de crianças cujos pais referem à
gagueira como queixa. Convocação de 30 crianças inscritas na Clínica-Escola do
Curso de Fonoaudiologia da UNEB – Campus I com queixa de gagueira, com idade
inferior a seis anos e disponibilidade no horário de atendimento pré-estabelecido.
Atenderam a convocação 06 crianças, 04 meninos e 2 meninas. Foi realizada uma
observação da linguagem dessas crianças em em atividades inicialmente em grupo
totalizando 10 encontros e arranjos diversos: grupo único, grupo de 03, 02 crianças e
também individual por 6 estagiárias para apoiar o trabalho de orientação aos pais
relaizado no mesmo horário e periodo por 3 estagiárias sob supervisão da Profa.
Rina D'Ângelo. Verificou-se, a partir da fala dos pais no desenvolvimento do grupo de
cuidado e orientação grande participação e socialização de experiencias de apoio
mútuo, interesse crescente nos temas abordados a partir das demandas tais como:
desenvolvimento de linguagem e fluência, limites, causas da gagueira, como se
colocar frente as disfluencias entre outros com mudanças significativa no
comportamento destes pais frente às disfluências e dificuldades de fala das suas
crianças e reflexos observados no contato direto nas atividades com as crianças.
Conclusões: Conclui-se que para que ocorram melhores resultados terapêuticos na
promoção de fluência é necessário um atendimento continuado e frequente. Além
disso, verificou-se que as estratégias de acolhimento e orientação a pais são
fundamentais para que haja uma mudança de postura e adoção de condutas
adequadas nos momentos de fala da criança que disflue, além de reconfigurações
na forma de ver, entender e apoiar esta criança.

Arelato de experiência do estágio supervisionado de fisioterapia na comunidade de
Saramandaia
Anne Karine Menezes Santos Batista¹, Leila Graziele Dias de Almeida², Ana Paula Cardoso
Paes Leme², Alina Mendes de Farias Lins².1. Graduanda de Fisioterapia da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB) 2. Docentes da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Em decorrência das grandes transformações ocorridas no sistema de saúde brasileiro desde
a década de 90, é de grande importância que os profissionais de saúde estejam aptos a atuar
no SUS e na ESF, resguardando os princípios de universalidade, equidade e integralidade,
visando à saúde e melhoria da qualidade de vida da comunidade. O objetivo deste trabalho foi
relatar a experiência de estágio curricular de Fisioterapia no âmbito Comunitário. O estágio
permeia a inserção do aluno de graduação no contexto da Estratégia de Saúde da Família,
objetivando a diversificação de cenários de aprendizagem, proporcionando a interação
ensino-serviço, bem como a integração entre grupo de estágio e profissionais de saúde,
comunidade adscrita e instituições parceiras. O estágio está alocado no Distrito Sanitário
Cabula-Beiru, sendo que as ações estão sendo vinculadas à USF Deputado Cristóvão
Ferreira. Para o início das atividades do estágio houve reuniões para planejamento das ações
entre supervisores, alunos e profissionais da Unidade de Saúde, onde fora discutido o objeto
de estudo da Fisioterapia, o perfil da comunidade de Saramandaia, bem como as atividades
que já vinham sendo desenvolvidas pelos profissionais de saúde. As atividades delineadas
pelos grupos de estágio podem ser caracterizadas como bastante diversificadas, fruto de um
processo criativo desenvolvido entre alunos, professores-supervisores, profissionais de
saúde (ESF e NASF) e à comunidade. Dentre as atividades decorridas nesse ambiente,
destacam-se as discussões de caso realizadas na Unidade de Saúde envolvendo o grupo de
estágio e os profissionais da ESF e NASF; as argumentações teóricas junto ao supervisor de
estágio; visitas domiciliares previamente agendadas por Agente Comunitário de Saúde;
atividades de educação em saúde envolvendo diversas temáticas (Hanseníase, Saúde da
Mulher, Hipertensão, Diabetes, Postura, Tuberculose, Incontinência Urinária, Atividade
Física, Obesidade) desenvolvidas nos domicílios, em escolas, bem como na Sala de Espera
da Unidade de Saúde; execução de programa coletivo de atividade física e exercícios
terapêuticos com grupo HIPERDIA; além de atividades para treino de consciência corporal e
melhoria do bem-estar de profissionais de saúde da ESF. O estágio também tem
proporcionado aos alunos a elaboração e execução de projetos de pesquisa/extensão junto à
Unidade de Saúde, comunidade e instituições parceiras, a partir de necessidades que vão
sendo percebidas e discutidas no decorrer do tempo. Um dos projetos elaborados pelos
alunos visou à confecção de material de apoio para a intervenção fisioterapêutica domiciliar,
levando-se em consideração que os materiais a serem confeccionados pelos alunos
facilitariam a execução dos exercícios pelos pacientes, bem como imprimiriam um caráter
verdadeiramente lúdico ao atendimento fisioterapêutico. Pode-se inferir que o estágio
curricular de Fisioterapia Comunitária tem proporcionado ao aluno vivenciar uma abordagem
integral do processo saúde-doença, com ênfase na Atenção Básica, inserindo-os na
Estratégia de Saúde da Família.

Cuidados de enfermagem ao paciente com trauma crânioencefálico: Um relato de
experiência
CARVALHO, J.P.; SANTOS, L.M.S.; SANTOS, F.S.A.; GOMES, C.D.; SAMPAIO,
E.S . SILVA, E.S.
Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é qualquer agressão que leve há algum tipo de
lesão no couro cabeludo, na calota craniana, meninges, encéfalo e seus vasos. Este
se tornou um problema de saúde pública mundial devido ao aumento do número de
casos e aos comprometimentos neurológicos e sistêmicos que esta enfermidade
pode causar. Sendo o enfermeiro quem recebe estes pacientes nas emergências se
faz necessário que estes estejam preparados para dar os cuidados necessários que
minimizem possíveis lesões neurológicas. Objetivo: Relatar a importância do
cuidado do enfermeiro ao paciente vítima de TCE nas unidades de emergência.
Consiste em um relato de experiência através de um estudo de caso realizado pelos
discentes em setembro de 2011 durante as práticas da disciplina Urgência e
Emergência do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia no setor de
emergência de um hospital de grande porte e de referência em trauma na cidade de
Salvador – Ba. Resultados: RSJ, 37 anos, deu entrada na emergência em
04/09/2011 devido a TCE secundário à agressão física (pauladas), Glasgow 03,
intubado em ventilação mecânica e sedado com solução padrão de midazolan,
pupilas mióticas, isocóricas, não fotorreagentes, edema em face com hematoma em
olho direito. Em uso de sonda nasoenteral (SNE) sob aspiração devido a resíduo
gástrico elevado, acesso venoso central. Sonda vesical de foley produtiva com
diurese concentrada. Ao exame físico: curativo em região cefálica limpo e seco
externamente, padrão respiratório desconfortável, ausculta pulmonar com
murmúrios vesiculares (MV) presentes com roncos em ambos hemitórax, abdômen
flácido, ruídos hidroaéreos (RHA) ausentes em todos os quadrantes, extremidades
com má perfusão, mas aquecidas.Aguardava vaga na Unidade de Terapia Intensiva.
O enfermeiro deve voltar sua atenção em especial para aqueles pacientes com
indício de comprometimento neurológico (com Escala de Coma Glasgow<9), pois
estes necessitam de cuidados integrais e exigem avaliação constante de seu estado
geral. Deve-se atentar a quaisquer alterações nos padrões respiratórios,
hemodinâmicos, na hemogasometria arterial, sinais vitais, como também na
monitorização da saturação de oxigênio(O2) e controle da glicemia.O enfermeiro
deve se atentar para manter alinhamento entre cabeça e tronco, favorecendo o fluxo
cerebral; cabeceira elevada a 30° graus e realizar a avaliação pupilar
constantemente. Exigi-se, portanto o conhecimento e domínio na avaliação e
prestação de tais cuidados pelo enfermeiro, para que este não os realize apenas
como forma mecanizada, mas que seja capaz de avaliar o quadro clínico do paciente
propondo e discutindo as melhores condutas em conjunto com a equipe. Mas
mesmo com todos estes cuidados, a permanência, não ocasional, de pacientes na
emergência que necessitam de cuidados intensivos fragiliza a qualidade da
assistência e colocam os pacientes em risco. Conclusões: Podemos concluir que o
enfermeiro possui significativa importância na conduta terapêutica e de reabilitação
do paciente com o diagnóstico de TCE e importância também no planejamento de
estratégias que venham a contribuir na recuperação e prevenção de complicações
secundárias.

Análise dos Resultados obtidos após detoxificação: Estudo de caso
MELO, J. B¹.
Orientadora: ASSIS, V².
Departamento de Ciências da Vida, DCV, UNEB, Salvador / BA.
A detoxificação enquanto tratamento clínico consiste na eliminação (ou redução da
atividade) de determinadas substâncias (xenobióticas ou endógenas), seja em nível
celular, ou em nível de todo
o organismo. Esta terapêutica consiste em:
Remover temporariamente da alimentação diária os alimentos e bebidas que
comumente contêm toxinas e alérgenos alimentares, como: glúten, café, álcool, leite
de vaca e carne vermelha; Aplicar uma dieta alimentar que supra as necessidades
básicas do indivíduo; Reintroduzir os grupos alimentares aos poucos observando a
sintomatologia; e utilizar um simbiótico para melhorar as funções intestinais como
absorção e motilidade, além da sua colonização por bactérias probióticas. Por meio
desta intervenção clínica, espera-se como efeitos benéficos a melhoria do trato
gastrintestinal, melhoria dos indicadores bioquímicos, prevenção de carcinógenos e
aumento do potencial antioxidante das células. Objetivo: Analisar os resultados
obtidos pela detoxificação da paciente M.C.S. atendida no CEAD (Centro de
Estudos e Atendimento Dietoterápico), considerando a utilização de suplementos
como tratamento coadjuvante e abordar formas de intervenção do Nutricionista que
otimizem a adesão do paciente ao tratamento. Metodologia: Revisão de literatura,
acompanhamento nutricional da paciente M.C.S. no CEAD e elaboração do estudo
de caso. Considerações finais: Há indícios de que a detoxificação pode ser utilizada
como tratamento clínico para a melhoria dos indicadores bioquímicos e do trato
gastrintestinal, além de colaborar com a perda de peso e reeducação alimentar.
Portanto, o acompanhamento individualizado e criterioso do Nutricionista consiste
em um dos principais motivadores para a aderência do paciente ao tratamento, bem
como, a verificação dos resultados obtidos.
1 Estudante de Nutrição da UNEB 7º semestre.
2 Nutricionista do CEAD

A importância da intervenção nutricional em crianças com Glicogenose Tipo III:
um estudo de caso
Xavier, K. O.1.; Mangieri, L. 2 1. Aluna do 9º semestre da Graduação em Nutrição
pela Universidade do Estado da Bahia e Estagiária em Nutrição Clínica no Hospital
Martagão Gesteira. 2. Nutricionista Clínica do Hospital Martagão Gesteira.
A glicogenose tipo III trata-se de um erro inato do metabolismo em que a quebra do
glicogênio está prejudicada devido ausência de uma enzima desramificadora.
Embora sua ocorrência na população seja rara, uma conduta nutricional adequada
pode dirimir os efeitos causados por esta enfermidade, sobretudo por seus
portadores estarem mais sujeitos à apresentar desnutrição. Dessa forma, o objetivo
deste estudo de caso foi demonstrar a importância da intervenção do nutricionista de
modo a auxiliar na melhora dos sinais e sintomas apresentados por indivíduos
acometidos por esta doença, reduzindo o risco de inadequações nutricionais. Fez-se
necessário analisar os métodos já empregados na prática clínica para indicar o
estado clínico dos pacientes, além de pesquisar dados encontrados em prontuário
da Clínica Médica Retaguarda de um paciente acompanhado no Hospital Martagão
Gesteira no período de internamento de 6 dias entre os meses de março e abril de
2012. De modo não surpreendente, o diagnóstico de inadequação de peso
encontrado em prontuário levou em consideração apenas o peso atual, o que é
comum de se observar em cotidiano hospitalar, embora outros parâmetros sejam
necessários à uma conduta mais criteriosa, recomendando-se empregar também a
Circunferência Braquial (CB) e altura. Foi realizada ainda alteração no cardápio
proposto e observou-se melhor aceitação do mesmo. Ademais, a determinação de
prescrição dietética por parte médica não é específica e não contempla restrições
alimentares, de modo que é preciso um profissional habilitado para programar dietas
especiais, tendo em vista a particularidade de cada patologia e paciente. Percebe-se
assim que uma conduta nutricional adequada é essencial para melhor prognóstico
dos pacientes portadores da Glicogenose tipo III, de modo a evitar o prejuízo no
desenvolvimento infantil. Contudo, são necessários mais estudos relacionando
nutrição e Glicogenose tipo III, pois não dispomos de informações recentes que
façam essa relação.
Palavras chave: Glicogenose tipo III, intervenção nutricional, avaliação nutricional.

A importância do diagnóstico precoce no tratamento da alergia a proteína do leite
de vaca
Daiane dos Santos Cazumbá
Débora Santa Mônica Santos
Joselita Moura Sacramento
Vinícius Sampaio Brandão
A diversidade da dieta humana é enorme e a maioria dos indivíduos usufrui dos
alimentos sem problemas. No entanto, alguns alimentos podem causar reações
indesejáveis, dentre elas a alergia alimentar. O diagnóstico tardio da alergia
alimentar pode resultar em agravamento dos efeitos do problema e até a morte dos
pacientes, caso estes permaneçam em contato direto com o alérgeno. A Alergia à
Proteína do Leite de Vaca (APLV) é o tipo mais comum de alergia alimentar e atinge,
principalmente, crianças nos primeiros anos de idade. A dificuldade no diagnóstico
da APLV, frequentemente confundida com a intolerância à lactose, resulta em
prejuízo para o tratamento e para a nutrição do paciente. O objetivo desse estudo foi
descrever a importância do diagnóstico precoce da APLV para o seu tratamento.
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica tendo como base publicações científicas
disponíveis nos bancos de dados dos seguintes sítios: Scielo, Medline, PubMed,
Biblioteca Virtual de Saúde e sítio de busca Google Acadêmico. Conclui-se que o
diagnóstico precoce da APLV é essencial para tratamento adequado dos pacientes,
uma vez que previne o agravamento dos efeitos provocados pela exposição
prolongada ao alérgeno.
Palavras-chaves: Alergia à Proteína do Leite de Vaca. Diagnóstico. Tratamento.

Caracterização da demanda dos usuários que se encontram em lista de espera
para o atendimento na clínica-escola de fonoaudiologia professor jurandy gomes
do aragão – universidade do estado da Bahia
Gomes, P. O. 52f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – Universidade do
Estado da Bahia. Salvador, 2012.
As diretrizes que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS), sistema de saúde
vigente, prevê atendimento igualitário, universal e integral. As filas de esperas
existentes na maioria dos serviços de saúde pública lesa, porém, essas bases.
Assim como as demais áreas da saúde, no atendimento fonoaudiológico as filas de
esperas fazem-se presentes, e se tornam um importante indicador para a gestão em
saúde. Realizar, portanto, o estudo dessa população torna-se relevante tanto para a
visualização da gestão pública, quanto para a dinamicidade e melhoria do
atendimento. Objetivos: Realizar caracterização dos usuários que se encontram na
lista de espera para atendimento fonoaudiológico na Clínica-Escola Professor
Jurandy Gomes do Aragão – Universidade do Estado da Bahia. Objetivos
Específicos: Traçar perfil epidemiológico dos pacientes; Indicar prioridades de
mudanças para agilizar o atendimento. Metodologia: O estudo constitui-se da
análise de todas as fichas dos usuários que buscaram atendimento fonoaudiológico
na Clínica-Escola Professor Jurandy Gomes do Aragão, do curso de
Fonoaudiologia, da Universidade do Estado da Bahia. Tratou-se de um estudo
transversal de caráter quantitativo, com levantamento de dados através de protocolo
de coleta. Resultados e Discussão: A população final da amostra constou de 1097
fichas de cadastro, as quais estavam em lista de espera até o semestre letivo de
2011.2. O gênero feminino foi representado por 52,23% dos registros, fato que pode
ser justificado pela procura x
de atendimento, sem relações estritas com a literatura. A idade preponderante foi
superior a 17 anos (57,7%). O maior número de pacientes teve espera superior a um
ano e seis meses e de acordo com as queixas apresentadas, as mais freqüentes
foram as relacionadas à fala, dado condizente com outros estudos. A maioria dos
indivíduos que compõem a lista de espera é da cidade de Salvador e procedem de
bairros circunvizinhos à Clínica-Escola. Conclusão: Na pesquisa houve prevalência
do gênero feminino, com maior público na faixa etária superior a dezessete anos,
sendo que a maioria dos indivíduos possui tempo de espera superior a um ano e seis
meses. A queixa mais recorrente foi referente fala. E, a origem da maioria dos
indivíduos é de Salvador, sendo que a procura pelo atendimento é considerável, nos
bairros circunvizinhos à Clínica-escola. A pesquisa epidemiológica faz-se relevante
no que tange a gerar informações aos gestores em saúde e profissionais,
principalmente no caso da prática recente em saúde que é a Fonoaudiologia,
permitindo assim ações que viabilize a efetivação do SUS.
Palavras-chave: Fonoaudiologia; Saúde Pública; Demanda; Clínica-Escola;
Sistema Único de Saúde; Fila de Espera.

Apendicite aguda: aspectos epidemiológicos
MALAHADO, Fernanda; QUEIROZ, Tainã*
Descrever os aspectos epidemiológicos da apendicite na Bahia. A apendicite aguda
é a inflamação do apêndice vermiforme, a dor abdominal é o sintoma mais
característico e o diagnóstico é eminentemente clínico. A apendicite aguda é a
emergência cirúrgica mais comum envolvendo o abdome. Atinge comumente
populações masculinas, jovens e ocidentais de cor branca. MÉTODOS: Os dados
foram obtidos do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM/SUS) na Bahia de
2006 a 2009 e do Sistema de Internação Hospitalar (SIH/SUS), correspondentes ao
estado da Bahia de janeiro de 2008 a dezembro de 2011. Foi realizada uma busca na
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os estudos foram selecionados pelo tipo e
idioma. As variáveis utilizadas foram sexo, faixa etária e raça/cor. RESULTADOS: Os
homens são mais atingidos pela apendicite. A faixa etária de 20 a 29 anos representa
o maior percentual de internação. Na Bahia a população parda é mais atingida pela
doença. As mulheres de 30 a 49 anos apresentam maior percentual de mortalidade
por apendicite. Percebe-se que em todos os anos o número de internações foi maior
no sexo masculino que no sexo feminino. Entretanto o aumento da mortalidade no
sexo feminino, nos últimos anos, está relacionado a uma maior dificuldade para o
diagnóstico da apendicite aguda em mulheres. Diferente do que apontam os estudos
sobre apendicite e cor da pele, na Bahia a população parda apresenta maior
percentual de internação e mortalidade por doenças do apêndice do que a
população branca e preta. A apendicite é uma importante urgência, apresentando
relevância epidemiológica dentre as causas de abdome agudo. É necessário
reconhecer a sintomatologia para diagnóstico preciso e intervenção adequada. Há
dificuldade de obtenção de dados epidemiológicos específicos.
Palavras-chaves: Apendicite; Doenças do apendice; Faixa etária; Sexo; Cor/raça
*Graduandas do curso de Enfermagem da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB).

Aproveitamento de subproduto de feijão fradinho (vigna unguiculata) na
elaboração de pão tipo francês: Asperctos sensoriais
C.M.J. Benevides1, M.P.C. Souza2, C.F.S. Araújo3, M.V. Lopes4, L.R. R. de
Santana5, N. F. de Queiroz6, F.D. de Castro7. 1,2, 3,4,5,6,7-Departamento de
Ciências da Vida - Universidade do Estado da Bahia campus-I CEP41.150-000Salvador-Bahia-Brasil, – email:cbenevides@uneb.br.
Os subprodutos agroindustriais podem conter muitas substâncias de elevado valor
nutritivo e, se for empregada uma tecnologia adequada, este material pode ser
convertido em produtos comerciais ou matérias-primas para outros processos, com
possibilidade de serem utilizados na alimentação humana. Na Bahia, o subproduto
do feijão caupi, são resíduos resultantes da produção do acarajé e abará os quais,
normalmente, são descartados ou utilizados na alimentação de animais O presente
trabalho teve como objetivos a elaboração de pães tipo “francês” com a utilização da
farinha mista de trigo e farinha de feijão de resíduos da produção de massa de
"acarajés" e avaliar o efeito das características sensoriais dos pães elaborados.
Foram obtidas farinhas mistas formuladas com farinha de trigo especial (FT) e
adição de FFF nas proporções de 88:2 (F12), 86:14 (F14) e 84:16 (F16). Para
produção dos pães, todos os ingredientes foram homogeneizados até obtenção de
massa lisa e homogênea. A seguir, a massa foi modelada manualmente no formato
de pães arredondados, dispostas em formas assadeiras e colocados em estufa a
40ºC por 2 horas e, posteriormente, assados a 180ºC por 20 minutos. Os pães dos
três tratamentos (F12, F14, F16) foram analisados através de testes afetivos
utilizando uma escala estruturada de nove pontos em relação às características de
aparência, cor, aroma, sabor, textura e qualidade global. A intenção de compra das
três amostras foram avaliadas através de escala estruturada de cinco pontos. Os
testes anteriores foram avaliados por 60 consumidores do departamento Ciências
da Vida-UNEB. Observou-se que a adição de até16% de farinha de feijão é
promissor na produção de pão francês, devido à sua boa aceitação; os três
tratamentos demonstraram boa aceitação para todos os atributos e qualidade
global. Os pães do tratamento F12 foram os preferidos pelos provadores. A atitude
de compra foi muito boa, em que as amostras F12 mostraram 74% de intenção de
compra, os tratamentos F14 e F16 apresentaram 53% e 56% de intenção positiva,
respectivamente. Conclui-se, portanto, que a adição de farinha de subprodutos do
feijão caupi é uma alternativa para o enriquecimento de pães uma vez que se trata
de uma matéria-prima nutritiva e devido a sua boa aceitabilidade e intenção de
compra.
PALAVRAS CHAVES- subprodutos de alimentos, pães, farinha mista, feijão caupi

Liga Acadêmica de Enfermagem: uma estratégia de reorientação do processo de ensinoaprendizagem
Ana Carla Carvalho Coelho, Elieusa e Silva Sampaio, Fernanda Cajuhy dos Santos, Jéssica
Nogueira Santos, Keury Thaisana Rodrigues dos Santos Lima, Laíse de Sousa Falheiros
Leme, Luciane Souza da Silva, Uememson Silva Soares
Introdução: Tradicionalmente, a assistência prestada a pacientes críticos ocorria, apenas, nas
Unidades de Terapia Intensiva e semi-intensiva, que são setores especializados. Porém, nos
últimos anos, as mudanças sociais, econômicas e culturais nas condições de vida da
população promoveram um aumento da demanda por esses serviços. Aliado a isto, as
distorções e déficits desses serviços, levaram uma parcela significativa de pacientes críticos a
ocuparem outros espaços nos diversos níveis de atenção à saúde: unidades clínicas,
cirúrgicas e de emergência, centros diagnósticos, ambulatórios, unidades básicas de saúde,
domicílios, entre outros. Nesse contexto, a formação em saúde deve promover o
desenvolvimento de habilidades que permitam uma visão do todo e uma postura crítica sobre
o contexto onde o sujeito está inserido. Na Escola de Enfermagem da Universidade Federal
da Bahia (EEUFBA), é possível notar um grande avanço metodológico alcançado com a
reestruturação curricular. Entretanto, ainda há necessidade de discutir a clínica do paciente
crítico de maneira mais aprofundada, por serem poucos os espaços destinados à reflexão
sobre o tema. Objetivo: Relatar a experiência dos alunos da graduação em enfermagem da
EEUFBA na construção da primeira Liga Acadêmica de Cuidados Críticos de Enfermagem
(LACCE) dessa Instituição, como estratégia de reorientação do processo de ensinoaprendizagem. Métodos: Trata-se de um relato de experiência de implantação da LACCE, por
estudantes da graduação em Enfermagem, assim como por docentes da escola. Resultados:
Através da Liga acadêmica será proporcionado o desenvolvimento de seus integrantes no
que diz respeito à Clínica e aos Cuidados de Enfermagem ao Paciente Crítico, através de
atividades de ensino, pesquisa e extensão e incentivo a produção científica por intermédio da
participação em eventos científicos e publicações de artigos. Para a condução da LACCE
serão criados Grupos Tutoriais que caracterizam-se pela presença de um tutor com encargo
de estimular a aprendizagem ativa do aluno, bem como o método da aprendizagem baseada
em problemas.Visando promover a aproximação dos participantes da LACCE à realidade do
cuidado ao paciente crítico, serão utilizadas tecnologias de simulação dentro do laboratório de
habilidades da EEUFBA, tornando-se possível criar cenários clínicos e simular situações que
representem a realidade gerando um ambiente interativo. Discussão: A construção e
desenvolvimento da liga acadêmica proporcionará aos seus membros e orientadores, assim
como para toda a comunidade da EEUFBA, um novo espaço de discussão de casos clínicos,
novas temáticas e condutas de enfermagem ao paciente crítico. Os métodos utilizados
contribuirão para formação de um contexto clínico a fim de desenvolver um processo ativo,
cooperativo, integrado e centrado para o aprendizado. Dessa forma, o estudante poderá
exercitar seu pensamento reflexivo na busca do desenvolvimento de habilidades e
competências, sem prejudicar a segurança de nenhum paciente. Conclusão: Novos caminhos
têm sido trilhados na formação de estudantes de saúde de modo a instrumentalizá-los nos
aspectos técnicos, éticos e políticos no intuito de promover mudanças nos processos de
ensino aprendizagem. Nesse contexto, a Liga acadêmica se configura em um importante
espaço de formação em saúde.

Programa Permanecer SUS/SESAB: A prática do acolhimento no atendimento humanizado
nas emergências de Salvador - Bahia
Silva, E.A¹; Martins, M.M.F¹
¹ Graduandas de enfermagem da UNEB
A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) visando a humanização e a melhoria do
atendimento nas emergências de grandes hospitais da Rede do Sistema Único de Saúde
(SUS) de Salvador, propõe a implementação do Programa PERMANECER SUS a fim de
fortalecer a Política Nacional de Humanização (PNH), na qual, está inclusa a Política de
acolhimento.
Trata-se de um programa que integra educação-trabalho numa proposta de inclusão social.
Contribuindo, para implantação do acolhimento nas urgências/emergências e também para
permanência na academia de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, como por
exemplo, os cotistas.
O "acolhimento" pressupõe a humanização do atendimento; de forma que a relação
trabalhador-usuário aconteça por parâmetros de solidariedade e cidadania. Diz respeito,
ainda, à escuta de problemas de saúde do usuário, dando-lhe sempre uma resposta positiva e
responsabilizando-se pela resolução do seu problema; o que pressupõe a garantia de acesso
a todas as pessoas. Associado á isto, o processo de trabalho se desloca do eixo do médico
para uma equipe multiprofissional.
Para a operacionalização do Permanecer SUS a SESAB é disponibilizando bolsas a
estudantes cotistas de graduação dos cursos de medicina, enfermagem, serviço social,
psicologia e bacharelado interdisciplinar em saúde no sentido de envolvê-los nesses serviços,
proporcionando-lhes uma experiência significativa no SUS/BA.
Objetivo: Relatar a experiências de duas alunas do curso de enfermagem que fizeram parte
deste programa durante um ano.
Método: Este estudo consiste em um relato de experiências e casos vivenciados pelas
bolsistas do programa de estágio não-obrigatório Permanecer SUS da SESAB, no período de
novembro de 2010 a novembro de 2011. Os campos de prática foram o Hospital Geral do
Estado e o Hospital Geral Ernesto Simões Filho.
Resultado /Discussão: De início, conseguimos captar qual a melhor forma de abordagem aos
profissionais. Assim, estes reconheciam a nossa atuação e o objetivo do programa, e nos
davam o apoio necessário para resolver outras demandas. Porém, como nem tudo são flores,
tivemos momentos de decepções com os mesmos.
Além disso, a falta de conhecimento sobre a rede interna e externa limitava a atuação. Apesar
disso, diante destas situações nos sentíamos corresponsáveis pela melhor orientação
daquele usuário. Assim, não medíamos esforços para procurar os profissionais que poderia
melhor orientá-lo ou até mesmo se sensibilizar e prestar aquele atendimento.
Foi desta forma e de uma escuta qualificada que conseguimos ouvir dos usuários palavras de
agradecimento e gestos de carinho. De forma que, às vezes, as pessoas ficavam tão
agradecidas que nos fazia necessário explicá-los que só conseguimos garantir que seu direito
fosse assegurado.
A partir dessa reflexão, pode-se afirmar que a humanização nos serviços de saúde pode ser
incluída como um elemento essencial para a melhoria de qualidade. A postura de acolhimento
da equipe de saúde se revela através de atitudes tais como: aproximação ao usuário,
individualização, concentração no atendimento e demonstração de envolvimento em relação
aos problemas do usuário.

Terapia Nutricional para pacientes com Esclerose Múltipla, através da utilização
da vitamina D.
Livia Gomes Viana, Carine de Oliveira Souza
A Esclerose Múltipla é uma doença crônica de origem autoimune,
neurodegenerativa, desmielinizante, que promove lesões na bainha de mielina no
sistema nervoso central. A predisposição genética, assim como fatores ambientais,
são fatores de risco que podem levar ao desencadeamento da doença. Dentre os
fatores ambientais há hipóteses que apontam a alimentação como sendo um destes
fatores de risco. O presente trabalho teve por objetivo reunir evidências sobre a
importância da intervenção nutricional em pacientes com esclerose múltipla, através
da utilização da vitamina D. Para tanto foi realizada uma revisão de literatura através
de pesquisas nas bases científicas eletrônicas SciElo e PubMed, nas quais foram
selecionados artigos originais, além de artigos de revisão. Houve restrição de
idiomas, sendo que os artigos escolhidos estão em português, espanhol e inglês.
Neste trabalho, foram evidenciados os possíveis benefícios que a vitamina D pode
vir a fornecer no tratamento dos pacientes com esclerose múltipla, sendo o papel de
maior destaque atribuído à sua função imunossupressora na doença. Esta vitamina
promove a diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias e a inibição da
proliferação de linfócitos. Estudos, também, associam a deficiência de vitamina D a
um maior risco para o desencadeamento da doença, assim como maior risco para
sua progressão. Desta forma verifica-se a importância do papel que a vitamina D
exerce no tratamento dos pacientes com esclerose múltipla, visto que ela, através da
regulação da resposta imune, atua de forma a diminuir a inflamação. Embora ainda
não haja um consenso sobre a dosagem a ser prescrita para os pacientes, é de
extrema relevância, para os mesmos, o suprimento das suas necessidades diárias.
Conclui-se, portanto, ser imprescindível o acompanhamento nutricional do paciente,
devendo ser avaliada suas necessidades nutricionais de vitamina D, a fim de que o
nutricionista possa intervir de maneira determinante através do controle da dieta e da
suplementação desta vitamina, quando se fizer necessário.
Graduanda em Nutrição, Curso de Nutrição, Departamento de Ciências da Vida,
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Endereço para correspondência: Rua
Luiz de Camões, nº 19, Edifício Real Parque, apt. 034, Vila Laura, Salvador- BA.
CEP: 40255-275. E-mail: ligviana@gmail.com
Professora do Curso de Nutrição, Departamento de Ciências da Vida, Universidade
do Estado da Bahia (UNEB).

Avaliação do nível de atividade física em idosas
Rogério Oliveira Barreto, Fernanda Warken Rosa Camelier.
E-mail do autor apresentador: rogeriobarreto1@hotmail.com
Departamento de Ciências da Vida, Salvador/BA, campus I, UNEB.
Palavras Chave: avaliação, nível de atividade física, idosas.
A prática regular de atividade física pode melhorar e aprimorar a saúde e a qualidade
de vida do homem. O sedentarismo é condição indesejável e representa riscos para
a saúde e um dos grandes fatores de risco para doenças cardiovasculares. O estilo
de vida sedentário, assim como o tabagismo, a hipertensão arterial e a dislipidemia
são fatores de risco passíveis de serem modificados para um conjunto de doenças
crônico-degenerativas, principal problema de saúde dos tempos atuais. Com o
envelhecimento ocorrem alterações fisiológicas em vários sistemas orgânicos,
implicando numa redução da capacidade funcional no idoso, podendo haver
prejuízo nas atividades de vida diária e na condição de saúde deste.
Objetivo: Avaliar o nível de atividade física em idosas recém ingressas na
Universidade Aberta à Terceira Idade em uma Instituição de Ensino Superior (IES),
em Salvador-BA. Estudo descritivo, de corte transversal, com uma amostra
consecutiva e de conveniência. Amostra de 40 participantes do sexo feminino, com
idade igual ou superior a 60 anos, de um grupo de idosos inscritos na Universidade
Aberta à Terceira Idade (UATI), em uma Instituição de Ensino Superior (IES), na
cidade de Salvador-BA. Incluídos no estudo alunas matriculadas na UATI com idade
igual ou superior a 60 anos, que tenham assinado o termo de consentimento livre e
esclarecido. Excluídas aquelas que não aceitaram assinar o termo de
consentimento livre e esclarecido. Para avaliação, aplicado um questionário
constando de itens sócio-econômicos e do Questionário Internacional do Nível de
Atividade Física (IPAQ). Também realizado o Teste de Caminhada dos 6 Minutos
(TC6'). Os dados foram digitados no software Excel XP e a análise de consistência e
a análise estatística no pacote estatístico SPSS v 9.0. Foram expressos em média,
mediana, desvio-padrão, mínima e máxima. Na amostra, média de idade = 67,3 ±
5,4 anos. De acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC), 45% foram classificados
como eutróficos. No TC6', média de 449 ± 62,7 metros. De acordo com o
Questionário Internacional do Nível de Atividade Física (IPAQ), 65% da amostra
foram classificados em ativos. Em um estudo realizado com 238 idosas, média de
idade de 69,2 ± 6,6 anos, idosas mais ativas apresentaram melhores desempenhos
em atividades do trabalho, serviços domésticos e lazer. Em outro estudo, realizado
com 960 mulheres com idade superior a 60 anos, idosas mais ativas apresentavam
atenuação do declínio inevitável da aptidão cardiorrespiratória se comparadas com
idosas menos ativas.
Indivíduos, em sua maioria, eutróficos e ativos, tendo um desempenho no TC6'
condizente com tais achados. O adequado peso em relação à altura e o nível de
atividade física ativo são fatores de proteção à saúde. Logo, tal amostra, em sua
maioria, apresenta hábitos saudáveis, contribuindo para o combate e prevenção de
doenças.

O CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE VOCAL DOS DOCENTES DO CURSO DE
FONOAUDIOLOGIA.
Autores: Daniela Lima Silva; Danyllo Pereira Souza; Igor Carlos Silva de Souza;
Kézia Santos de Oliveira; Marcos Danilo Lima Fonseca; Viviane Silva das Chagas.
Orientador: Professor Luiz Jorge Silva Teles.
Cada vez mais a Fonoaudiologia como ciência preocupa-se com a saúde dos
chamados profissionais da voz, dentre eles, os professores. Para atuar nessa área é
preciso ir além de uma visão puramente tecnicista da saúde. Dentro da visão de
promoção de saúde, é necessário saber o quanto essa categoria conhece de fato
sobre a saúde vocal. Analisar o quanto os docentes do curso Bacharelado em
Fonoaudiologia conhecem sobre saúde vocal, estabelecendo os resultados como
exemplo ilustrativo do que ocorre com a categoria de modo geral. Foram convidados
25 docentes do curso de Fonoaudiologia da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), excetuando os fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas. Dos convidados,
18 aceitaram participar do presente estudo. O estudo teve caráter observacional de
corte transversal. O instrumento utilizado foi a aplicação de um questionário
contendo questões acerca do conhecimento sobre saúde vocal e possíveis fatores
de interferência na mesma, composto por 36 questionamentos, dos quais 8 foram
utilizados para análise do conhecimento da saúde vocal. E os demais serviram de
base para a discussão e possíveis encaminhamentos do trabalho. Em relação à
análise dos dados, foi estabelecido que o escore maior ou igual a 6 dentre as 8
questões (75%) sugere que os sujeitos detêm conhecimento satisfatório sobre
saúde vocal. Os entrevistados foram divididos em dois grupos: “Com Conhecimento
Satisfatório em Saúde Vocal” e “Sem Conhecimento Satisfatório em Saúde Vocal”.
Observou-se que aproximadamente 33,33% dos professores entrevistados
necessitam receber uma maior orientação sobre saúde vocal, no ambiente de
ensino. Apesar de 66,67% dos entrevistados terem nível de conhecimento
satisfatório, os mesmos não adotam práticas de saúde vocal em sua rotina de
trabalho Constatou-se na pesquisa que os 18 professores entrevistados, em
números absolutos, acham que as entidades de ensino deveriam oferecer
atendimento periódico de Fonoaudiologia para o corpo docente. Para apenas
16,67% dos professores foi mostrada a importância do cuidado vocal, durante a
preparação acadêmica. Durante o período de docência na universidade apenas
22,22% dos entrevistados receberam alguma informação sobre saúde vocal. Os
professores demonstraram compreender que uma boa saúde vocal faz parte de uma
qualidade de vida satisfatória. Também manifestaram preocupação em conseguir
transmitir informação de forma eficiente para seus alunos, reconhecendo que o bom
uso da voz é essencial para isso. Essa pesquisa mostrou que há urgência em
trabalhar-se com os docentes sobre as questões vocais. Como proposta, sugere-se
a criação de um programa interdisciplinar, envolvendo discentes e docentes, no
intuito de promover práticas de saúde vocal e de conhecimento sobre a
psicodinâmica da voz.
Palavras-chave: voz, saúde, docentes, saúde vocal, promoção da saúde.

Prevalência de sobrepeso e obesidade em adultos atendidos no centro de estudos e
atendimento dietoterápico
Vera Ferreira Andrade de Almeida1; Edilene Maria Queiróz Araújo1; Luana de Oliveira Leite2;
Viviane da Conceição Davino de Assis2; Eliana Rocha do Santos2; Virginia Alves Ribeiro3;
Ianne Bastos Pinheiro3. vfalmeida@uneb.br/vera.faa@uol.com.br Universidade do Estado
da Bahia – UNEB, Campus I Departamento de Ciências da Vida. Rua Silveira Martins, 2555,
Cabula 41150-000 Salvador – Bahia.
Atualmente a obesidade, evento precedido pelo sobrepeso, constitui um dos principais
problemas de saúde tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).O trabalho objetivou verificar e analisar a
prevalência de sobrepeso e obesidade em pacientes adultos atendidos no Centro de Estudos
e Atendimento Dietoterápico CEAD, Salvador, BA. O diagnóstico nutricional da amostra
estudada foi realizado segundo índice de massa corporal (IMC) de acordo com os pontos de
coortes recomendados pela Organização Mundial de Saúde – OMS 2004. A coleta de dados
foi realizada no ano de 2011, incluindo 402 pacientes adultos de ambos os sexos, atendidos
pela primeira vez em 2010. Foram excluídos os idosos e as crianças visto que o IMC como
indicador de risco nesta população parece ser limitado pela possibilidade de não refletir
adequadamente o teor e a distribuição da adiposidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2004). As variáveis demográficas (idade, sexo e escolaridade) foram obtidas dos prontuários
para descrever a amostra estudada. Para o estudo antropométrico foram realizadas medições
de peso e altura. Para obtenção do peso corporal foi utilizada balança digital com carga
máxima 500 kg (Toledo), a altura foi medida usando-se uma haste metálica vertical com
graduação 0,5 cm (Welmy). O diagnóstico nutricional foi realizado segundo IMC (peso
expresso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado em metros) de cada indivíduo. O
levantamento revelou que a maior parte dos indivíduos atendidos no CEAD era do sexo
feminino (83%). Em relação ao grau de escolaridade, foi predominante o ensino médio
completo (33,58 %). Quanto ao diagnóstico nutricional, a prevalência de sobrepeso foi de
29%, por outro lado a prevalência total de obesidade foi de 44%. De acordo com os dados
analisados foi possível concluir que a maior parte dos pacientes atendidos no CEAD era do
sexo feminino, predominando adultos jovens com grau de escolaridade representada
predominantemente pelo ensino médio completo demonstrando ser uma população
consciente, o que é justificado pela inserção do CEAD em uma universidade, o que facilita a
divulgação das informações necessárias a demanda espontânea. A partir destes resultados
observamos que a prevalência de sobrepeso e obesidade se mostrou maior que a encontrada
pela Pesquisa de Orçamento Familiar POF (2008-2009) para a Região Nordeste. Dado o
aumento crescente da obesidade indicado por recentes estudos realizados no Brasil,
acredita-se ser importante o mapeamento desta patologia nos Serviços de Atendimento de
Saúde e Nutrição em nosso país, objetivando práticas intervencionistas, além de medidas de
prevenção adequadas. O CEAD vem alcançando os objetivos no que se refere ao
atendimento nutricional e dietoterápico de caráter assistencialista e com integração do
discente na prática profissional através de aulas práticas, estágios e realização de pesquisas,
além da promoção de eventos como Sessões Científicas, constituindo-se como um espaço de
experimentação e aprendizagem.
Professora dedicação exclusiva responsável pela pesquisa: VERA FERREIRA ANDRADE
DE ALMEIDA
Modalidade de apresentação pôster.
1Professoras da UNEB – Departamento de Ciências da Vida- Campus I
2Graduadas de Nutrição
3Graduandas do Curso de Nutriçao da UNEB

Polimorfismos no gene da lipoproteína lipase e seu papel na obesidade de início
na infância
Oliveira, Marcia Cristina Almeida Magalhães*
Rios,Domingos Lázaro Souza **
A obesidade é uma doença multifatorial geneticamente influenciada. A LPL é uma
enzima lipolítica que participa da adipogênese e, portanto um gene candidato a
associação com a obesidade.Foram estudados os polimorfismos T93G,N291S e
S447X do gene da LPL através de PCR/RFLP em 200 indivíduos Afrodescendentes
com obesidade de início na infância e 200 controles Afrodescendentes eutróficos
sem histórico de obesidade prévia. O genótipo 447XX teve sua frequência
aumentada no grupo de obesos quando comparado ao grupo eutrófico no sexo
feminino (p=0,027). No sexo masculino os portadores da mutação 447X foram mais
frequentes nos obesos que nos controles(p=0,005). Nas mulheres, as homozigotas
para a variante 447X tiveram as medidas de IMC(p=0,018), circunferência
abdominal(p=0,006) e de quadril(p=0,004) aumentadas. Nos homens não foi
observado associação significante entre o polimorfismo S447X com os valores de
IMC, circunferência abdominal e de quadril. Não houve associação entre a variante
S447X com os níveis de triglicérides e HDLcolesterol no sexo feminino. Nos homens
os portadores da mutação 447X tiveram níveis de HDLcolesterol
reduzidos(p=0,022). A esteatose hepática, uma comorbidade da obesidade foi
associada à mutação 447X em ambos os sexos, em um padrão semelhante ao
observado com a obesidade. Não houve associação entre a mutação N291S com a
obesidade, circunferência abdominal e de quadril e níveis de HDLcolesterol e
triglicérides. A variante no promotor do gene LPL T93G não foi associada com a
obesidade, nem com as medidas de IMC, circunferêncas abdominal e do quadril.
Não houve associação deste polimorfismo com os níveis de HDLcolesterol e
triglicerides.
*Nutricionista, mestre em Biotecnologia
**Médico, Doutor em genética, docente UNEB

Perfil audiológico de músicos do rock'n roll da cidade Salvador –BA
LEAL, J. S. [Trabalho de conclusão de curso]. Salvador: Universidade do Estado da
Bahia – UNEB; 2012.
O rock'n roll tem como característica a utilização de amplificação sonora dos
instrumentos, atingindo níveis sonoros elevados, portanto, os músicos inseridos
nesse contexto são indivíduos considerados susceptíveis a danos auditivos.
Objetivo: Traçar o perfil audiológico de músicos da cidade de Salvador que seguem o
estilo musical Rock'n Roll. Método: Foram avaliados seis músicos com idades entre
25 e 38 anos e com tempo de profissão entre cinco e 20 anos. Os sujeitos
responderam a uma anamnese com o objetivo de levantar dados de saúde geral e
auditiva e hábitos de lazer que envolva música e realizaram avaliação audiológica
por meio de emissões otoacústicas – produto de distorção (EOAPD), audiometria
tonal e vocal e imitanciometria. Resultados: As principais queixas auditivas
encontradas foram: zumbido (66,7%), seguido de sensação de diminuição da
audição (50%). No teste de EOAPD houve ausência de resposta em 50% das
orelhas avaliadas. A média da amplitude absoluta das EOAPD apresentou-se
diminuída na banda de frequência de 4 kHz. 50% (3) dos músicos apresentaram
limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, 33,3% (2) apresentaram
audiograma normal com entalhe em 4 ou 6 kHz e 16,7% (1) apresentaram
audiograma sugestivo de PAIR (35 dBNA em 6 kHz). 100% das orelhas
apresentaram timpanograma tipo “A” e presença de reflexos acústicos contralateral.
Conclusão: Os resultados encontrados evidenciam a existência de alterações
auditivas nos sujeitos avaliados. As EOAPD mostraram-se mais sensíveis às
alterações auditivas que a audiometria e a imitanciometria.
Palavras chave: ruído, música, rock'n roll, exames auditivos.

Principais fatores causadores da tuberculose pulmonar no Brasil
Alunas: MOTA¹, Michelle; JESUS¹, Sílvia; SOUZA¹, Lara.
1-Acadêmicos do 4º semestre do curso de Enfermagem.
A Tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa, causada pelo Mycobacterium
tuberculosis e tem o homem como seu hospedeiro obrigatório. É uma antiga doença
que ainda se apresenta como problema de saúde pública no Brasil e em países
subdesenvolvidos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil e outros países em
desenvolvimento, onde os índices de tuberculose são altos, encontram-se 80% dos
casos da doença no mundo. A disseminação da doença está ligada às condições
socioeconômicas da população. A falta de recursos para descoberta e tratamento
somados a não profilaxia, a não conscientização, a ocorrência da AIDS e a pobreza
são fatores que contribuem para alta incidência da doença em países em
desenvolvimento. No Brasil existe o Programa Nacional de Controle a Tuberculose
(PNCT), que visa da interrupção da transmissão e da consequente diminuição dos
casos. Este programa procura identificar todos os doentes de tuberculose, garantir a
quimioterapia e a conclusão do tratamento através do Sistema Único de Saúde
(SUS). Apesar de o programa existir, os fatores que contribuem para o agravo da
doença continuam a persistir e a dificultar a erradicação deste problema de saúde
em território nacional. Analisar quais os fatores que mais contribuem para os
elevados índices de indivíduos com tuberculose pulmonar no Brasil.
MÉTODO Levantamento de artigos, livros, sites oficiais brasileiros e outros estudos
publicados. Os principais fatores que contribuem para manutenção da doença são:
persistência da pobreza, aglomeração de pessoas, a ocorrência da síndrome da
imunodeficiência (AIDS), a multirresistência aos medicamentos. O descumprimento
por parte dos pacientes do prazo indicado para o tratamento da TB compromete a
sua eficácia, bem como viabiliza a seleção de microrganismos resistentes. Ou seja,
o portador do bacilo, acreditando estar tratado, cessa o tratamento e cria um meio
ideal para que se estabeleça uma infecção secundária, caracterizada por maior
poder de virulência. Portanto, é indispensável que o paciente faça o uso adequado
do fármaco indicado para que se alcance a cura da doença. Outros fatores são: a
idade, o estado nutricional do indivíduo, saneamento básico e habitação em lugares
com condições desumanas. É evidente que o desenvolvimento desta patologia
assume um carácter multifatorial, no entanto, é de fundamental importância que
cada setor da sociedade assuma o seu compromisso objetivando o fim desta
doença. Cabe aos enfermos o cumprimento do prazo do tratamento, o direito a
saneamento básico e melhores condições de vida. O papel do profissional da saúde
é fundamental para assistência adequada e suporte durante todo período de
reabilitação (ir nas comunidades fazer a prevenção da doença, através de medidas
socio-educativas). O Estado deve fornecer todos os recursos necessários a
prevencão e tratamento promovendo uma vigilância mais eficaz, a fim de garantir
que seja cumprido os direitos dos cidadãos.

Da ciência ao produtivismjo científico: Impressões acerca da avaliação da pósgraduação brasileira
Leila Graziele Dias de Almeida leilagrazielea@gmail.com UNEB-DCV-1
Leny Trad trad@ufba.br ISC-UFBA
Atualmente, muitas reflexões têm sido realizadas em torno do sistema de avaliação
da pós-graduação brasileira. Os critérios de avaliação adotados pela CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para os
programas de pós-graduação, sensivelmente modificados ao longo da história da
pós-graduação, tem permitido o surgimento de uma série de discussões, em
diversas áreas do conhecimento, acerca de seus entraves e suas potencialidades.
Este trabalho teve como objetivos identificar e descrever publicação abordando a
pós-graduação no Brasil, particularmente os artigos que problematizassem o
sistema de avaliação vigente, bem como revelar experiências de programas de pósgraduação diante do processo de avaliação trienal vivenciado. Para tanto, realizouse uma pesquisa bibliográfica por meio de busca à base de dados da Scielo Brasil e
Scielo SP, nos meses de setembro e outubro de 2011, a partir dos seguintes
descritores: CAPES, avaliação da pós-graduação, indicadores de publicação
científica, pesquisadores, produtividade. A partir da leitura dos resumos, identificouse trinta e três artigos que versavam sobre ciência no Brasil, avaliação de programas
ou produtivismo científico. A maioria dos artigos analisados precedeu da região
Sudeste do país, poucos artigos foram produto de parcerias interinstitucionais e a
área de origem predominante foi a Saúde Coletiva. A política estatal de pósgraduação brasileira tem permitido o avanço da ciência no Brasil e a melhoria da
qualidade dos programas de pós-graduação. Em contrapartida, os critérios
utilizados para avaliação não têm contemplado as especificidades de cada área do
conhecimento. O produtivismo científico vem sendo bastante problematizado
enquanto critério prioritário nas avaliações dos programas.

Um olhar sobre a gravidez na adolescência
Marília Saba Fernandes, Aline Felipe de Jesus, Joana Angélica Teles Santana
Universidade do Estado da Bahia
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, revisão bibliográfica cujo
objetivo visa apresentar os principais aspectos relacionados à gravidez na
adolescência presentes na literatura científica. Utilizou-se a Biblioteca Virtual em
Saúde e as principais fontes de dados, sendo selecionados 40 artigos e destes 11
artigos foram analisados. Identificando-se a relação entre gravidez na adolescência
e evasão escolar, o padrão sócio-cultural de pobreza e falta de perspectivas. Além
disso, a carência de profissionais de saúde aptos a lidarem com o público
adolescente, a falta de diálogo familiar e no ambiente escolar foram questões
destacadas. Conclui-se, que a Enfermagem ocupa papel de destaque na
abordagem dos adolescentes, aproximando-os dos serviços de saúde, orientandoos e sensibilizando-os quanto à prática de relações sexuais protegidas e ao uso de
método contraceptivo. É indispensável o incremento de ações voltadas para o
público jovem que abordem a educação sexual, desestimulando a paternidade e
maternidade precoces.
Palavras-chave: Adolescência; Gravidez; Enfermagem.

Determinação de compostos fenólicos (ácido gálica e ácido tânico) de frutas
típicas do bioma semiárido
SANTOS, M. S.; SOUZA, M. C. C. Orientadora: LOPES, M.V.
Departamento de Ciências da Vida, DCV, Uneb , Salvador / Ba.
As frutas, reconhecidas fontes de vitaminas, minerais e fibras, são alimentos
nutricionalmente importantes na dieta. O efeito protetor exercido por estes alimentos
tem sido atribuído à presença de fitoquímicos com ação antioxidante, dentre os
quais se destacam os polifenóis. A Região Nordeste apresenta grande variedade de
frutas, como por exemplo, pitanga (Eugenia uniflora L.), seriguela (Spondias
purpurea L.), jambo vermelho (Syzygium malaccense L.) e tamarindo (Tamarindus
indica L.). Dessa forma o objetivo desse estudo foi selecionar um grupo de frutas
típicas do bioma semiárido, obter diferentes frações dos frutos (polpa e casca) e
quantificar o total de compostos fenólicos (ácido gálico e tânico) de extratos
aquosos. Metodologia: As frutas foram separadas em casca e polpa, e cada parte foi
homogeneizada com água destilada na proporção de 1:3 (fruta : água destilada) e as
misturas resultantes foram congeladas a – 24º C e seguidas de liofilização. O teor de
fenólicos do extrato aquoso foi determinado pelo método Folin-Dennis utilizando
curva padrão de ácido gálico e tânico. Esse método consiste na redução do reagente
pelos compostos fenólicos das amostras, com a formação de um complexo azul cuja
intensidade aumenta linearmente a 760 nm. Resultados: Os extratos apresentaram
conteúdo de compostos fenólicos nas seguintes proporções em equivalente de
ácido gálico para 100 g de fruta: casca e polpa de pitanga 97,96 ± 0,003; casca de
seriguela 153,6 mg ± 0,005; polpa de seriguela 36,8 mg ± 0,002; casca do jambo
110,8 mg ± 0,001; polpa do jambo 45,6 mg ± 0,005; casca do tamarindo 102,8 mg ±
0,061; polpa do tamarindo 60,8 mg ± 0,001. Os extratos apresentaram conteúdos de
compostos fenólicos nas seguintes proporções em equivalente de ácido tânico para
100 g de fruta: casca e polpa de pitanga 249,2 mg ± 0,003; casca de seriguela 360
mg ±0,005; polpa de seriguela 127 mg ± 0,002; casca do jambo 275,16 ± 0,001;
polpa do jambo 144,28 mg ± 0,005; casca do tamarindo 258,8 mg ± 0,061; polpa do
tamarindo 17,44 mg ± 0,001. Conclusão: O uso da água no processo possibilitou a
extração de um maior teor de polifenóis, as frações que apresentaram maior
conteúdos de fenólicos em equivalente de ácido gálico foram: casca de seriguela,
casca de jambo, casca de tamarindo. Todas as frações apresentaram alto conteúdo
de composto fenólicos em equivalente de ácido tânico exceto a polpa de tamarindo.
Os resultados obtidos revelam que as frutas estudadas apresentaram elevados
valores de fenólicos responsáveis por características antioxidantes.

Análise do perfil de utilização de medicamentos essenciais em uma unidade
básica do Distrito Cabula-Beiru.
Autores: Natália Fonseca - UNEB Rosa Malena Fagundes Xavier - UNEB Patrícia
Sodré Araújo – UNEB
O uso inapropriado dos medicamentos pode resultar em sérios riscos para a saúde
do paciente. Nesse sentido, prescrição médica aparece como um instrumento que
interfere na qualidade e quantidade do consumo de medicamentos. Nesse sentido, a
OMS (Organização Mundial de Saúde) desenvolveu indicadores do uso de
medicamentos como uma maneira de descrever e avaliar com segurança os
aspectos que afetam a prática farmacêutica. Objetivo: Analisar a utilização de
medicamentos essenciais em uma Unidade Básica de Saúde no Distrito CabulaBeiru tendo como foco a assistência farmacêutica inserida no âmbito da atenção
primária em saúde. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o
tema proposto e posterior seleção e aplicação de alguns indicadores de prescrição
preconizados pela OMS. Além disso, também foram listados os medicamentos mais
prescritos durante o período analisado para posterior comparação com o perfil
epidemiológico deste território. A unidade selecionada para a coleta dos dados foi o
Centro Social Urbano de Pernambués onde estão sendo analisadas as prescrições
referentes aos meses de agosto e setembro do ano de 2011. Resultados: Os
resultados indicaram uma média de 2,58 medicamentos por receita. Os
medicamentos prescritos por nome genérico correspondem 84% dos medicamentos
prescritos. Do total de medicamentos receitados 84% e 66,2% figuram as listas de
medicamentos essenciais do Estado e do Município. A porcentagem de antibióticos
prescritos foi de 6,5% e a de injetáveis prescritos foi de 10,1%. Em relação aos
medicamentos mais prescritos percebe-se a predominância daqueles incluídos no
programa Hiperdia. Discussão: A média de 2,58 medicamentos por receita encontrase acima do aceitável pela OMS que considera resultados superiores a 2,2 com
tendência a polimedicação. Os medicamentos que figuram na lista de
medicamentos essenciais encontram-se abaixo do valor recomendado pela OMS
que preconiza que o resultado do indicador esteja em torno de 100%. Com relação
ao percentual de prescrições com medicamentos injetáveis o resultado mostrou-se
superior aos estudos publicados recentemente o que pode indicar que ainda há a
tendência de prescrição dessas formulações na atenção básica. A prescrição pelo
nome genérico foi superior ao encontrado na literatura científica embora haja a
recomendação do Ministério da Saúde que 100% das prescrições advindas do
Sistema Único de Saúde devem apresentar o medicamento pelo nome genérico.
Conclusão: O estudo realizado identificou a necessidade de mudanças em algumas
atividades da assistência farmacêutica. Os resultados indicam a possibilidade de
intervenções no serviço como o desenvolvimento de estratégias educativas junto
aos prescritores objetivando a racionalidade das prescrições e com isso, a garantia
de maior segurança na terapia medicamentosa.

Análise da percepção de universitários sobre os danos à audição pelo uso
contínuo do fone
*MIRANDA, V. H. M., ROCHA, Q. A. M. M. S, SILVA, T. M. S., SOUZA, E. A., SOUZA,
K. R. ** TELES, L. J. S. ***PEREIRA, M. C. C. S.
A audição é um sentido relevante para a comunicação humana, pois o
desenvolvimento da oralidade está diretamente relacionado ao bom funcionamento
do sistema auditivo. Além dos possíveis problemas fisiológicos que ocorrem quando
este sentido está comprometido, o indivíduo também sofre sérias implicações
sociais. Atualmente, com o avanço tecnológico, os jovens têm feito uso constante de
aparelhos estéreos individuais para ouvir música. O uso intenso desses fones de
ouvido pode prejudicar o órgão auditivo acarretando perda irreversível da audição.
Objetivo: caracterizar o nível de consciência dos estudantes de Comunicação Social
da Universidade do Estado da Bahia acerca da perda auditiva causada pelo uso
constante de fones de ouvido. Método: foi realizado um estudo descritivo, com
aplicação de questionário em 88 estudantes escolhidos aleatoriamente, sendo 67 do
sexo feminino e 21 do sexo masculino. Resultados: Dentre os entrevistados, 97.7%
afirmaram usar o fone de ouvido para ouvir músicas, destes 82.5% usam fone de
inserção. Com relação à frequência do uso, 46.5% relataram utilizar uma vez por dia
e 55.8% usam por menos de uma hora. Quanto à posição do controle do volume,
69.7% dos estudantes responderam que usam no médio. Quando questionados
sobre a possibilidade de adquirir perda auditiva após o uso prolongado de fones de
ouvido no volume máximo, 97.7% responderam que estão cientes do risco.
Conclusão: os entrevistados apresentaram consciência sobre os danos causados
pelo uso do fone de ouvido em níveis sonoros elevados. Contudo, é visto que são
necessárias maiores informações acerca do uso constante e em alta intensidade
desses fones de ouvido, tais como o porquê e de que forma eles sãos prejudiciais,
tendo como base que a maioria dos entrevistados afirmou usar esses equipamentos
estéreos individuais.
Palavras-chave: audição, perda auditiva e música.

Exame preventivo de câncer cérvico-uterino:
Principais aspectos dos resultados de exames
Marianna Saba Fernandes, Fabiane Soares Gomes, Mariana Souza Silva, Joana
Angélica Teles Santana, Universidade do Estado da Bahia
O exame preventivo Papanicolau é um importante instrumento de detecção precoce
do câncer de colo do útero, considerado o segundo tipo de câncer mais frequente e a
quarta causa de morte por câncer entre mulheres na idade fértil. Este artigo tem o
objetivo de discutir resultados de exames realizados por uma equipe de uma
unidade de saúde da família de um bairro populoso e de baixa renda, localizada no
município de Salvador, além de retratar os principais aspectos relacionados à
realização do referido exame. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem
quantitativa. Foram analisados 38 resultados de exames preventivos realizados
entre os anos de 2009 e 2011. A análise identificou que a maioria dos resultados era
de usuárias entre 25 e 35 anos, que a coleta da amostra foi realizada de maneira
adequada e todos apresentaram alterações consideradas benignas. Conclui-se que
os resultados devem servir como instrumento para tratamento de patologias
associadas, que as usuárias devem ser sensibilizadas pelos profissionais de saúde,
mídias e órgãos competentes sobre a importância da realização periódica do exame
e a necessidade de realizar uma coleta e fixação do material de maneira apropriada
evitando o retorno da mulher ao serviço de saúde para nova coleta. O enfermeiro tem
um papel preponderante na realização, orientações e implementação de terapêutica
necessária, sendo importante não apenas o saber técnico, mas também o respeito,
de modo a deixar a mulher segura e confortável, durante todo o procedimento.
Palavras –Chave: Esfregaço Vaginal; Neoplasias do Colo do Útero; Enfermagem.

Alteração vocal pós tireoidectomia total
AUTORAS: COELHO MP*, NUNES TRP*, SCARPEL, RD**
*Graduandas em Fonoaudiologia na Universidade do Estado da Bahia
** Professora auxiliar da Universidade do Estado da Bahia, Fonoaudióloga
especialista em Voz pelo CEFAC, Mestra em Fonoaudiologia pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, e chefe do Serviço de Fonoaudiologia do
Hospital Aristides Maltez.
O tratamento cirúrgico proposto para neoplasias malignas da glândula tireóide é a
tireoidectomia total. Este procedimento pode causar lesão do nervo laríngeo devido
a sua íntima relação anatômica com a glândula tireóide, que poderá levar a um
comprometimento da qualidade vocal, bem como alterar a mobilidade laríngea,
devido à fibrose pós-cirúrgica. Essas alterações podem levar a paresia ou paralisia
de pregas vocais, uni ou bilateralmente, rouquidão, cansaço vocal, diplofonia e
diminuição da extensão vocal, o que por conseqüência, interfere na qualidade de
vida de indivíduos. Este trabalho se propõe a verificar a presença de alteração vocal
pós tireoidectomia total. Os pacientes submetidos à tireoidectomia total no período
da pesquisa foram avaliados através de gravação da voz nos períodos pré, pósoperatório imediato (um ou dois dias após a cirurgia) e pós-operatório tardio
(primeiro dia de revisão com médico após alta. Os dados coletados através da
gravação foram analisados através do software PRAAT, no que se refere à
freqüência fundamental, jitter, shimmer e proporção ruído - harmônico. Como a
pesquisa encontra-se em andamento, até o momento foram avaliados 30 pacientes,
100% do sexo feminino, com média de idade de 45,91 anos. Destas, apenas 3 foram
avaliadas nas três etapas da pesquisa (pré, pós imediato e pós tardio), 21 possuem
as avaliações pré e pós-operatório imediato e 7 foram excluídas da pesquisa por alta
precoce (3) e intercorrências hospitalares (4), impossibilitando as gravações pósoperatórias. Quanto à análise acústica da voz, comparada nos períodos pré e pósoperatório imediato, os resultados encontrados foram classificados em aumento
dentro da normalidade (ADN), aumento fora da normalidade (AFN), diminuição
dentro da normalidade (DDN) e diminuição fora da normalidade (DFN). Na medida
da freqüência fundamental (F0), observou-se DDN (45,83%), DFN (33,33%), ADN
(16,67%) e AFN (4,17%). Quanto aos índices de perturbação foram encontrados
para Jitter, ADN (70,83%), DDN (16,67%), AFN (12,5%) e DFN (0), e Shimmer, AFN
(66,67%), ADN (12,5%), DDN (12,5%) e DFN (8,33%). Houve aumento da proporção
de ruído em relação aos harmônicos em 17 pacientes e discreta diminuição em 7
indivíduos. DISCUSSÃO: Conforme encontrado na literatura, os resultados parciais
indicam uma alteração na análise acústica, já que foi observado após o
procedimento cirúrgico uma redução na freqüência fundamental, um pitch mais
baixo e um aumento do shimmer, corroborando com os estudos publicados. Como
as laringoscopias pós-operatórias ainda não foram avaliadas, não se pode afirmar
as possíveis causas dessas disfunções. CONCLUSÃO: Apesar de a pesquisa estar
em andamento, é possível verificar que há alteração vocal em pacientes submetidos
à tireoidectomia total.

Alterações do TGI no esporte: Mecanismos e efeitos
SILVA, Daiane Oliveira da; NEIVA, Naiara Brunelle Oliveira; OLIVEIRA, Rute de
Araújo (Acadêmicas do Curso de Nutrição) SOUZA, Carine O. (Orientadora)
E-mail: naiarabrunelle@hotmail.com, rutinha_coite@hotmail.com,
carinesouz@gmail.com Departamento de Ciências da Vida, Universidade do Estado
da Bahia, Salvador/Bahia Terceira Semana Científica em Saúde e Ambiente
O exercício físico tem-se mostrado benéfico para a saúde, pois reduz o risco de
doenças cardiovasculares e endócrinas, melhora o condicionamento muscular e
ósseo e diminui a ansiedade. No entanto, o impacto do exercício sobre o sistema
gastrointestinal tem sido conflitante, e apesar de pouco investigado, é uma área de
grande interesse. Tradicionalmente, as pesquisas envolvendo a fisiologia do
exercício se concentram nas respostas e adaptações dos sistemas respiratório,
cardiovascular e muscular, já que muitos dos benefícios relacionados à saúde e
qualidade de vida com a prática regular de exercício são decorrentes de respostas e
adaptações nestes três sistemas orgânicos. Por outro lado, o exercício também
exerce influência sobre outros sistemas que não estão diretamente relacionados
com sua execução, tais como (...) o trato gastrointestinal. (LIRA & cols, 2008).
Metodologia: pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório-descritivo. Discussão: o
exercício aeróbio intenso e de longa duração pode provocar sintomas
gastrintestinais. Estes podem ser divididos em superiores (vômitos, náuseas e
pirose retroesternal) e inferiores (diarréia, cólica abdominal, perda de apetite,
sangramento, aceleração dos movimentos intestinais e vontade de defecar). A
etiologia desses sintomas durante o exercício é multifatorial e inclui a redução do
fluxo sanguíneo intestinal, a mudança no tempo de trânsito intestinal, a modulação
do eixo neuro-imuno-endócrino, o estresse mecânico sobre o TGI, a desidratação,
os fatores psicológicos, a idade, o sexo, a dieta e o nível de treinamento do indivíduo.
Por outro lado, o exercício de baixa intensidade tem efeito protetor sobre o TGI,
principalmente com relação à predisposição a certas doenças como o câncer de
cólon, a colelitíase e a constipação. Ainda nesse contexto, muito tem-se evidenciado
sobre um outro fator importante de agravo ao atleta: a disbiose. Os atletas que se
exercitam intensamente em exercícios aeróbicos podem apresentar processo
disbiótico e permeabilidade intestinal alterada. (FEET & FEET, 2003). Objetivos:
Investigar o impacto causado pelo exercício físico extenuante no trato
gastrointestinal. Conclusão: A prática de atividade física de intensidade leve a
moderada tem um papel protetor contra transtornos do TGI, contudo, a atividade
física de alta intensidade leva a distúrbios gastrointestinais. Neste contexto, diversos
mecanismos são postulados para explicar os efeitos do exercício sobre o TGI. A
combinação desses mecanismos, portanto, pode explicar os potenciais efeitos do
exercício sobre o TGI e, desse modo, contribuir para o desenvolvimento de
estratégias terapêuticas para minimizar possíveis efeitos deletérios e/ou atuar como
adjuvante no tratamento de indivíduos com doenças gastrointestinais.
Palavras-chave: alterações; exercício; trato gastrointestinal; disbiose.

Conhecendo necessidades e delineando estratégias para promoção da saúde
LAGE, A. B.1,3; de JESUS, C. N. S.1; PINHEIRO, C. G. 1,3; ARAÚJO, P. S. 2,3;
PACHECO, M. P. 2,3 1Discentes do curso de bacharelado de Farmácia da
Universidade do Estado da Bahia; 2Docentes do curso de bacharelado de Farmácia
da Universidade do Estado da Bahia. 3 Pesquisadores de Grupo de Pesquisa Uso
Racional de Medicamentos como Necessidade Social em Saúde
Este trabalho provém de uma atividade extensionista, focado na promoção da saúde
como estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de saúde que
afetam populações humanas, seu caráter socializador permite a atuação
participativa dos agentes envolvidos, fornecendo informações adequadas para a
gestão dos problemas e busca de soluções para os processos de saúde/doença. É
fundamental a utilização de um método científico no planejamento de atividades
focadas na promoção de saúde, de modo a torná-las mais resolutivas.
Caracterizar público-alvo e levantar demandas em saúde para o planejamento de
uma feira de saúde. Este trabalho foi executado pelos discentes do curso de
Farmácia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), sob orientação das
docentes da disciplina “Farmácia Comunitária” (FAR003). Inicialmente,
estabeleceu-se como público-alvo a comunidade interna da UNEB, por
conveniência. A coleta de dados foi realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de 2011
na sala de espera do Serviço Médico, Odontológico e Social (UNEB) e na
Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) sob a forma de entrevista semiestruturada, utilizando um formulário contendo questões abertas sobre doenças
diagnosticadas, hábitos de vida, fatores de risco e dados sócio-demográficos; numa
perspectiva de inquérito auto-referido. Dos 29 entrevistados, 17 encontravam-se
numa faixa etária acima de 51 e mais da metade correspondia ao sexo feminino
85%. Desta população, 68% (20) apresentavam diagnóstico de algum tipo de
patologia, com predominância de doenças crônicas, como hipertensão 29%, artrose
13%, diabetes 17%, dislipidemia 17% e osteoporose 8%. No que se refere aos
hábitos de vida, não se observou diferença quantitativa entre aqueles que se
consideravam acima do peso 55% (16) ou com peso normal 45% (13), e a prática de
atividades físicas foi referida por 55% dos entrevistados.
Houve convergência das informações coletadas sobre as morbidades mais
prevalentes, dúvidas mais frequentes sobre cuidados de saúde e as informações e
serviços solicitados para a feira de saúde. As principais dúvidas foram relativas a
hipertensão e diabetes 31%, o que gerou interesse em informações quanto a estas
doenças e serviços de aferição de pressão arterial e glicemia capilar para 27% e
23% dos respondentes, respectivamente. Tendo em vista a necessidade de uso
contínuo de medicamentos para tratamento de doenças crônicas e a alta
prevalência das mesmas na população estudada, observaram-se dúvidas ligadas
ao uso de medicamentos 17%, corroborando com as solicitações de
disponibilização de orientações quanto ao seu uso para 20% dos participantes.
Foram significativas as dúvidas quanto alimentação saudável 26%%, sendo
requisitado orientações nutricionais em 19% dos casos e serviço de triagem auditiva
15%.

Diagnóstivo e prevalência de síndrome metabólica em pacientes adultos atendidos nop
CEAD/UNEB
EDILENE MARIA QUEIROZ ARAÚJO1; VERA FERREIRA ANDRADE DE ALMEIDA1; IANNE
BASTOS PINHEIRO2; VIRGÍNIA ALVES RIBEIRO2.
dilaq@msn.com/ emaraujo@uneb.br
A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um conjunto de
fatores de risco, responsável pelo aumento da mortalidade em 2,5 vezes mais em
comparação às doenças cardiovasculares. Caracteriza-se pelo aumento da pressão arterial,
pelos distúrbios do metabolismo dos glicídios e lipídios e o excesso de peso. Nos últimos três
anos, observou-se um aumento de pacientes portadores de SM, atendidos na Clínica de
Nutrição da UNEB, o que motivou esta pesquisa, questionando-se a necessidade ou não da
criação de um protocolo nutricional para atendimento e tratamento destes pacientes.Analisar
a prevalência de SM em pacientes atendidos no CEAD em 2010. Foi um estudo retrospectivo,
através da coleta dos dados dos prontuários. Foram atendidos 423 pacientes de primeira
consulta em 2010, dos quais, 305 pacientes, 72%, eram adultos, ambos os sexos e portadores
de sobrepeso ou obesidade. O diagnóstico de SM foi realizado utilizando a definição do
National Cholesterol Education Program´s Adult Treatment Panel III, 2001 (NCEP – ATP III),
no qual se define que a SM é a presença de três fatores de riscos dos cinco componentes
apresentados: aumento da obesidade abdominal, dos Triglicérides, da Pressão Arterial, do
Colesterol Total, da Glicemia de Jejum ou diminuição do HDL Colesterol. Na impossibilidade
em aferir a pressão arterial ou ausência de exames bioquímicos, o uso de medicação antihipertensiva ou de hipolipemiantes ou hipocolesterolemiantes foram utilizados como critério
de classificação na SM, assim como, o diagnóstico prévio de Diabetes Mellitus –DM, conforme
recomendado pela I-DBSM. Dos 305 pacientes com sobrepeso ou obesidade, apenas 16%, n
= 48, eram portadores de SM com IMC médio 33,79 kg/m2. Apenas 6,25%, 3 pacientes,
tinham diagnóstico médico de SM; 92% eram do sexo feminino e 66% se encontravam na
faixa etária de 42-65 anos. Quanto à escolaridade, houve predomínio do 1º grau incompleto
(31,25%), seguido do 2º grau completo (29,16%). Não foram encontrados estudos com dados
representativos sobre a prevalência de SM na população brasileira. No entanto, estudos com
mexicanos, norte-americanos e asiáticos, revelaram prevalências elevadas da SM,
dependendo do critério utilizado e das características da população estudada, variando as
taxas de 10,7% a 40,5% em mulheres. Observou-se que poucos pacientes receberam
diagnóstico de SM e que todos foram tratados como pacientes portadores de obesidade. Não
foi possível sinalizar que houve predominância no sexo feminino, pois as mulheres
procuraram mais o tratamento nutricional naquele ano, mais de 90%. Mas a prevalência em
faixa etária de maior idade e com menor escolaridade está em conformidade com populações
de outros países. A prevalência de SM foi equivalente àquela encontrada nos estudos em
diferentes populações. Porém há uma grande fragilidade no diagnóstico da SM e no seu
tratamento. Desta forma, faz-se mister um mapeamento da SM nos serviços de saúde,
objetivando a adoção de medidas preventivas, bem como práticas intervencionistas
diferenciadas, adequadas à SM. Uma opção seria a criação de protocolo de atendimento e
tratamento para portadores desta síndrome.A aplicação do método científico utilizado neste
trabalho mostrou-se adequada para estabelecer um perfil de público-alvo, apontar prioridades
e identificar necessidades de saúde. Estas informações foram determinantes para o
planejamento de atividades e serviços a serem ofertados numa feira de saúde, possibilitando
uma maior efetividade desta estratégia para promoção em saúde. Desta forma, a temática
“Saúde do Idoso” foi definida para a feira planejada, numa perspectiva multidisciplinar,
envolvendo todos os cursos do Departamento de Ciências da Vida (UNEB).

Análise ergonômica dos funcionários da limpeza inseridos no programa saúde e
qualidade de vida SUDESB/UNEB
Carla César Fontes Leite¹, Antônio Ricardo de Lima Menezes¹, Leila Graziele Dias
de Almeida², Lorena Barreto Arruda Guedes², Alina Mendes de Farias Lins². 1.
Graduandos de Fisioterapia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)2.
Professoras Auxiliares da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
O mundo do trabalho vem sofrendo modificações decorrentes das novas formas de
gerenciamento. A diminuição de funcionários por setor, bem como a necessidade do
trabalhador polivalente têm aumentado suas demandas, repercutindo
negativamente na saúde destes. Assim, o Programa Saúde e Qualidade de Vida
SUDESB/UNEB lança mão de estratégias com finalidade de intervir sobre o
ambiente de trabalho para compreensão e diminuição dos fatores de risco à saúde.
Como parte do programa, propôs-se a avaliação ergonômica dos funcionários.
Trata-se de um estudo descritivo, realizado com cinco funcionários da limpeza. Foi
feita observação criteriosa dos funcionários nos locais de trabalho, utilizando-se,
para a coleta de dados, da técnica de fotografia e filmagem e, para análise dos
dados, o método de análise ergonômica RULA®. Este avalia a sobrecarga
biomecânica de membros superiores e pescoço pontuando as posturas adotadas,
bem como as atividades musculares necessárias para a realização da tarefa. Esse
método categoriza os fatores em níveis de ação para desenvolvimento de sintomas
ostemioarticulares, o nível 1 indica que a postura é aceitável, o nível 2 evidencia a
importância de maior observação, o nível 3 alerta o risco de sintomas e necessidade
de mudanças posturais e o nível 4 sinaliza que mudanças devem ser introduzidas
imediatamente. As atividades foram subdivididas em tarefas: 1 – limpar o armário, 2
– varrer / passar o pano no chão, 3 - retirar objetos do chão, 4 - torcer o pano e 5 –
limpar mesas. O RULA identificou, para a tarefa 1 nível de ação 4 em 100% dos
casos, sugerindo forte comprometimento osteomioarticular e foi encontrada
predominância de extensão da cervical durante sua realização. Para a tarefa 2,
100% dos indivíduos apresentaram nível 4, verificou-se que a tarefa foi executada
associando-se a flexão com a rotação e inclinação de tronco. A tarefa 3 mostrou
nível 3 para 66,67% dos casos e nível 4 para 33,3 %. Para a tarefa 4, todas as
análises constataram nível 3, oferecendo risco potencial para sintomas. A tarefa 5
revelou que 33,3% dos indivíduos possuíam nível de ação 4, e 66,7% nível de ação
3. A partir da análise do RULA® evidencia-se a necessidade da permanência do
programa, visando interferir no ambiente de trabalho para promoção da saúde do
trabalhador, através da prática de educação em saúde, inclusive orientando quanto
à utilização adequada de EPI's e de utensílios necessários ao trabalho;
sensibilização para mudanças de hábitos posturais e a realização de exercícios
terapêuticos.
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Fisioterapia; Ergonomia.

Construindo saberes: Atividades lúdicas como instrumento de educação em saúde.
Gonçalves, Gabriel Ricardo Conceição Silva - Graduando em Medicina, Monitor da atividade
de extensão universitária ACC MED 459 – FAMEB;
Vieira, Aline do Carmo - Estudante de Nutrição, Monitora da atividade de extensão
universitária ACC MED 459 – FAMEB;
Ronaldo Ribeiro Jacobina - Professor da Faculdade de Medicina da Bahia-FAMEB-UFBA e
Coordenador da ACC-Educação em Saúde na Região de Subaúma.
Este estudo descreve parte das atividades de um trabalho continuado do programa
desenvolvido pela Universidade Federal da Bahia - UFBA, através do Projeto Educação em
Saúde na Região de Subaúma/Ba no povoado de Oitis, desenvolvido pela Faculdade de
Medicina da Bahia, orientado por um professor desta faculdade, monitores e estudantes de
diferentes cursos da universidade, que realizam atividades de maneira interdisciplinar para
trabalhar a educação em saúde. A comunidade em questão possui caráter eminentemente
rural, quase totalmente desprovida de acesso aos serviços de saúde. Não possuem
saneamento básico, e muitas famílias não recebem energia elétrica. Neste contexto, atua-se
de forma incisiva para a prevenção de parasitoses e aperfeiçoamento dos hábitos de higiene,
através de atividades lúdicas, tendo como enfoque o público infantil.
Apropriar-se de conceitos, habilidades e valores da prática de educação popular em saúde;
Construir um processo de aprendizagem dialógico e problematizador entre o saber popular e
o saber científico; Proporcionar um meio de resgate da cidadania, seguido de análise crítica
da sociedade com construção de propostas coletivas para transformação de uma realidade
social excludente e o protagonismo no processo de reflexão/ação. O trabalho em grupo
consiste em momentos de reuniões semanais com supervisão do professor orientador e
discussão de textos que servem de arcabouço teórico-metodológico. Posteriormente, é feito o
planejamento das atividades a serem desenvolvidas durante a vivência em comunidade. Por
fim, ocorrem viagens ao povoado, com execução de atividades. Nestas incursões são
desenvolvidas ações de promoção à saúde através de práticas de educação popular,
utilizando estratégias como visitas domiciliares, oficinas sobre variados temas, além de rodas
de leitura e conversa, baseadas sempre nas demandas da localidade. Focado no grupo
infantil, o grupo se valeu de diversas estratégias para a prevenção às doenças infectoparasitárias e promoção de hábitos de higiene. Foram realizadas oficinas de lavagem de
mãos e escovação dentária, atividades lúdicas como peças teatrais (Jeca Tatu) e teatro de
fantoches (explanação sobre hábitos de higiene), rodas de leitura e discussão, além do
cuidado com o lixo. Houve também parcerias com a Fiocruz/Ba e Faculdade de
Farmácia/UFBa, quando houve a realização de parasitológico de fezes na comunidade,
constando-se alto índice de doenças infectoparasitárias, sendo identificados os parasitos e
tratados os portadores. As atividades preventivas mostraram-se efetivas, uma vez que é
possível notar considerável mudança no comportamento das crianças. Tem sido cada vez
mais comum vê-las andar calçadas, lavar as mãos antes das refeições e apropriar-se dos
conhecimentos acerca da higiene e prevenção das parasitoses.É notório se observar, a partir
destas experiências, o envolvimento conjunto dos alunos com a comunidade, utilizando
práticas em constante adaptação, tratando a população como elemento central nos
planejamentos. Esta atividade tem se mostrado um elemento de riquíssimo crescimento
profissional. Em relação aos membros da comunidade, essa relação predispõe a um processo
de discussão e reflexão sobre questões vivenciadas e a busca de autonomia, que traz o
empoderamento, permitindo tomadas de ações efetivas e transformação da realidade.

Associação da frequência de depressão, capacidade ao exercicio e o índice
BODE em DPOC
Isabela Gomes, Fernando Antonio Silva de Azevedo Filho, Fernanda Warken Rosa
Camelier
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma das principais causas de
morbi-mortalidade, de acordo com dados epidemiológicos recentes. A depressão
tem sido correlacionada aos indivíduos com DPOC, por conta das complicações
sistêmicas e de alterações psicossociais da doença. Sintomas respiratórios,
encontrados nesta população são descritos como o maior potente preditor para o
surgimento da depressão, ocorrendo então, relação direta com o índice BODE,
importante preditor multidimensional para o risco de morte, com prejuízo na
qualidade de vida. Determinar a freqüência de sintomas de depressão e a sua
relação com a capacidade ao exercício e o índice BODE em pacientes portadores de
DPOC estáveis. Realizou-se um estudo descritivo de corte transversal entre junho e
outubro de 2009. Foram incluídos todos os pacientes com o diagnóstico de DPOC,
segundo o Consenso GOLD e excluídos pacientes portadores de outras patologias
associadas, atendidos no ambulatório de pneumologia em um hospital universitário
de Salvador, Bahia. Avaliou-se a freqüência de sintomas de depressão utilizando o
Inventário de Depressão de Beck, a capacidade de exercício através da distância
percorrida no Teste de caminhada de 6 minutos (TC6'), de acordo com o guideline da
ATS. Foi calculado o escore BODE. O grupo consistiu de 28 homens (63,6%), com
idade média de 67 anos, variando de 45 a 89 anos. De acordo com o Inventário de
depressão de Beck, 18,5% dos pacientes apresentavam algum grau de depressão.
A pontuação média do índice BODE foi de 3,2 ± 2,5, destes 9% dos pacientes
apresentaram um escore BODE superior a 7. Pacientes com depressão
apresentavam significativamente pior função pulmonar e menor valor de IMC (p =
0,04) e menor distância percorrida durante o TC6' do que os pacientes sem
depressão além de referir, de acordo com a escala de BORG tanto de dispnéia
quanto de fadiga dos membros inferiores, maior pontuação do que os sem
depressão, o mesmo ocorrendo ao analisar a escala de dispnéia MRC. Não houve
uma correlação significativa entre a presença de sintomas de depressão e a
distância percorrida durante o teste de caminhada de 6 minutos, nem com o índice
BODE. A depressão na DPOC apresenta altas taxas de prevalência, relacionada a
diversos fatores, e associa-se em estudos à redução de qualidade de vida, maior
tempo de internação, aumento da sintomatologia e até mesmo mortalidade.
Observou-se que alterações sistêmicas, a incluir morfologia muscular e sua
bioenergética além de disfunção pulmonar, apresentadas por pacientes com DPOC,
resultam em redução significativa da força muscular, o que irá afetar a capacidade de
exercício. Apesar de encontrada em estudos, correlação entre os efeitos da DPOC e
nível de depressão, este dado não foi observado neste estudo. O índice BODE não
mostrou associação significativa com o nível de depressão neste estudo, apesar de
já ter sido encontrado relação entre alteração de humor e índice BODE, refletindo os
efeitos globais da DPOC em seus diversos aspectos.
Foi demonstrada freqüência de 18,5% de depressão, não sendo observada
correlação entre a capacidade de exercício e o índice BODE.

Política Nacional de Promoção da Saúde: a importância na formação acadêmica
Autor(es): Lidiane Assis dos Santos, Luana Lima Pereira da Silva e Lilian Fátima
Barbosa Marinho
A Promoção da Saúde vem sendo incorporada mais recentemente, do ponto de vista
conceitual, na formação dos profissionais de saúde, ainda que o termo seja
amplamente utilizado. A evolução do conceito é um aspecto a ser reavaliado na
formação acadêmica considerando a sua utilização, por vezes, como sinônimo de
prevenção (HEIDMAN, et al, 2006). Objetivou-se sistematizar os antecedentes que
subsidiaram a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), realizando uma
revisão das Cartas e Declarações aprovadas em Conferências Internacionais de
Promoção da Saúde bem como outras referências selecionadas no Scielo, entre os
anos de 2006 a 2010. Os resultados mostram que o termo aparece originariamente
no Relatório Lalonde questionando o modelo biomédico e propondo o processo
saúde-doença-cuidado em uma perspectiva comportamental. Na Declaração de
Alma-Ata e na carta de Otawa o conceito de Promoção da Saúde foi atualizado,
sendo esta última o marco norteador das propostas de: construção de políticas
públicas saudáveis, o reforço da ação comunitária, e a reorientação dos serviços de
saúde. Outras cartas igualmente importantes são: a Carta de Adelaide, as
Declarações de Jacarta, do México e de Bangkok que vem atualizando o debate
sobre o tema em um contexto de globalização. Os documentos citados se refletem,
no Brasil, na PNPS aprovada em 2006. Sem o conhecimento dessa Política os
futuros profissionais deixam de compreender a dinâmica e importância da promoção
da saúde bem como seu papel transformador. A formação acadêmica na temática
encontra-se progredindo (LIRA, et al, 2009), sendo uma área em evidência pela
exigência de atuação interdisciplinar e intersetorial e consequentemente novas
práticas de saúde, notadamente em projetos de extensão. Para os discentes, há
uma grande dificuldade na interpretação e utilização do conceito de promoção, o que
pode ter reflexo na atuação dos profissionais e saúde. Para possibilitar o papel
transformador da Política Nacional da Promoção da Saúde no Brasil é necessário
que ela tenha ênfase na formação acadêmica dos estudantes da área da saúde.
Palavras-chave: Promoção da Saúde; Política de Saúde; Formação de recursos
humanos

Dúvidas mais frequentes sobre exames laboratoriais entre os usuários: Uati / Serviços
ambulatoriais da UNEB.
Araújo, C.F.S.1; Leahy, D.C.2; Ribeiro, G.S.3; Pinheiro, I.B.4; Santos, J.T.5; Carneiro, V. L.6;
Bendicho, M.T.71,2,3,4,5,6,7 - Departamento de Ciências da Vida - Universidade do Estado
da Bahia – Campus I, CEP 41.150-000. Salvador-Bahia-Brasil. Telefone: 71-8889-7162 –
email: ceci.arq@hotmail.com
Exames laboratoriais correspondem a um conjunto de procedimentos diagnósticos
solicitados por profissionais de saúde (médicos, nutricionistas, dentistas, entre outros),
visando confirmar uma suspeita diagnóstica ou monitorar o estado de saúde do paciente. As
diversas etapas de execução de um exame são divididas, em três fases: pré-analítica,
analítica e pós-analítica. A fase pré-analítica inicia-se com a solicitação do exame, passando
pela obtenção da amostra e finaliza com a chegada da amostra ao setor de execução da
análise. A fase analítica envolve um conjunto de operações, utilizadas na realização das
análises de acordo com determinado método. A fase pós-analítica começa após a obtenção
de resultados válidos das análises e finda com a emissão do laudo, para a interpretação pelo
solicitante. Todo esse processo encontra-se sujeito a erros no decorrer da sua operação,
interferindo no diagnóstico e no tratamento do paciente. Verifica-se uma elevada taxa de erros
na fase pré-analítica, os quais podem ser minimizados através da orientação correta ao
paciente acerca da forma adequada de realizar a coleta da amostra. O objetivo desse trabalho
foi identificar as dúvidas mais prevalentes em relação a exames laboratoriais de indivíduos
que não compõem o corpo discente ou docente ou quadro de funcionários e que utilizam um
dos seguintes serviços oferecidos pelo Campus I da Universidade do Estado da Bahia: Centro
de Estudos e Atendimento Dietoterápico, Clínica de Fonoaudiologia e Universidade Aberta a
Terceira Idade. A metodologia utilizada foi elaborar um questionário padrão com 23 perguntas
sobre exames laboratoriais coletadas em sites de laboratórios clínicos, sendo solicitado aos
participantes que assinalassem uma das três alternativas disponíveis: “não sei”, “sim” e “não”.
O questionário foi aplicado com 50 indivíduos, escolhidos de forma aleatória, sem distinção de
sexo, raça ou idade. Das 23 perguntas realizadas foram escolhidas as mais relevantes, por
apresentarem maior número de dúvidas, erros ou acertos, que se resumiram a 13 perguntas.
Entre os 50 participantes foi realizado um total de 650 perguntas mais relevantes, que
serviram de base para a avaliação do estudo. Como resultado do total das perguntas
realizadas obteve-se 209 acertos, 262 erros e 115 dúvidas, correspondentes à 36,15%,
40,31% e 27,54%, respectivamente. Pode-se observar que embora já seja uma prática
cotidiana das pessoas, muitas delas ainda tem dúvidas quanto aos procedimentos mais
adequados antes de se realizar um exame laboratorial. Cerca de 67,85% das perguntas foram
passíveis de dúvidas ou erros pelos participantes. Isso demonstra que embora essas pessoas
realizem muitos dos exames questionados, elas podem realizá-los com insegurança quanto a
maneira mais correta da obtenção da amostra que será enviada ao laboratório. Por fim, a
pesquisa demonstra que a maioria do público estudado tem dúvidas quanto ao procedimento
mais adequado para realização de exames laboratoriais. É interessante que essas pessoas
sejam orientadas, de forma mais eloquente, quanto à realização desses exames, através de
folder ou outro material didático com a finalidade de minimizar erros nas dosagens
laboratoriais.
Palavras-chave: Dúvidas, exames laboratoriais, questionário.

Relação entre queixas otoneurológicas e desempenho escolar
CELES, PML; GOMES, PO; REIS, LOC; CANTO, MG.
Universidade do Estado da Bahia
O aprendizado é um processo complexo, dinâmico, estruturado a partir de um ato
motor e perceptivo que, elaborado corticalmente, dá origem à cognição. O equilíbrio
é dependente de uma função neurológica importante para manutenção de posturas
adequadas, imprescindíveis no ato de aprender. Habilidades comunicativas,
comportamentos psicológicos e o desempenho escolar podem ser comprometidos
por uma disfunção do sistema auditivo, considerando-se a sua porção vestibular e
auditiva. Confrontar queixas otoneurológicas de adolescentes de uma escola
pública de salvador com seu desempenho escolar. Este estudo é composto por 94
alunos do ensino médio de uma escola pública estadual da cidade de Salvador-BA,
sendo o mesmo transversal, descritivo e quantitativo, de caráter prospectivo. Os
sujeitos foram submetidos a questionários de triagem otoneurológica, este adaptado
do proposto por DEUS et. al., 2008. Foram feitas análises descritivas do questionário
e as relações entre os dados, a fim de se chegar ao objetivo proposto, foi aplicado
nestas relações o Teste qui-quadrado, para diferença de frequências, com índice de
significância de 5%. O grau de escolaridade dos participantes foi o 1° e 2° ano do
ensino médio, sendo 50% de cada. A idade média do 1° ano foi de 15,55 anos, já a do
segundo ano foi de 16,64 anos. O índice de repetência encontrado nesta população
foi de 25,5% (24 alunos), sendo que 12 alunos de cada série já repetiram o ano
alguma vez. Nas queixas otoneurológicas 56,4% queixam-se de vertigem ou
tontura, 54,3% mal-estar em veículos, 52,1% enjôos, 44,7% zumbido, 38,3%
desequilíbrio e 22,3% de dificuldade para ouvir. Com relação às dificuldades
escolares 61,7% referiram dificuldade de memorizar, 50% dificuldade de prestar
atenção e 26,6% dificuldade de realizar exercícios físicos ou jogos. Na relação da
vertigem ou tontura com dificuldade de prestar atenção a amostra teve tendência
para uma diferença estatisticamente significante (p=0,061). Na relação do
desequilíbrio com dificuldade de memorizar e de prestar atenção, respectivamente
p=0,037 e p=0,034, obtiveram diferença estatisticamente significante. A relação de
dificuldade para ouvir com dificuldade de memorizar e prestar atenção,
respectivamente p=0,028 e p=0,001, apresentou diferença estatisticamente
siguinificante. As médias das idades cronológicas são compatíveis com o ano
escolar. A queixa de maior prevalência foi vertigem ou tontura, e está queixa possui
tendência a interferir na dificuldade de prestar atenção. O desequilíbrio e a
dificuldade de ouvir interferem significativamente na dificuldade de memorizar e de
prestar atenção, o que poderia ser um dos fatores justificativos para um índice de
repetência de 25,5% encontrado nesta população.

Avaliação dos fatores nutricionais e antinutricionais da farinha de semente de jaca
(Artocarpus integrifólia L.) e sua viabilidade para uso em panificação e massas
NETO, M. M.; SILVA, H. B. M.; PFAFFENSELLER, R. F. Grupo de Pesquisa em
Alimentos e Nutrição, Departamento de Ciências da Vida, Universidade do Estado
da Bahia, Campus I, Salvador/BA.
A jaca é o fruto da jaqueira (Artocarpus integrifólia L.), pertence à família das
Moraceae, sua polpa é a fração mais utilizada para consumo humano, sendo rica em
carboidratos, vitaminas do complexo B, fibras e sais minerais. As suas sementes que
corresponde a 15 a 25% do fruto, ainda são pouco utilizadas na alimentação humana
e carecem de estudos em relação aos seus fatores nutricionais e antinutricionais
para serem melhor aproveitadas. O objetivo desse trabalho foi avaliar os teores de
fatores nutricionais e antinutricionais nas sementes de jaca desidratadas por
liofilização e nas sementes pasteurizadas e submetidas ao processo de secagem
em estufa com circulação de ar e caracterizar a sua composição centesimal. Cerca
de 200 g de sementes foram trituradas com adição de 100mL de água em
liquidificador, congelada e desidratada por liofilização, e 200 g foi pasteurizada em
banho-Maria fervente por 5 minutos, triturada em liquidificador e desidratada em
estufa com circulação de ar a 60ºC, por 12 horas. As farinhas foram armazenadas em
sacos de polietileno e conservadas em dessecadores para que não houvesse
absorção de umidade. Foram avaliados os fatores antinutricionais: taninos,
oxalatos, fitatos, nitritos e nitratos, sendo todas as análises realizadas em triplicata
segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. Os resultados obtidos para
farinha liofilizada foram: taninos 0,1396% ±0,02, fitatos 0,7721% ±0,04, nitritos
41,4647ppm, e nitratos 6,2684ppm; e para a farinha desidratada em estufa, os
valores obtidos foram: taninos 0,244% ±0,11, fitatos 0,1891% ±0,04, oxalatos
1,1167g/25mL ±0,03. A caracterização da composição centesimal da semente de
jaca na sua forma “in natura” apresentaram os valores percentuais: Lipídios
1,4819% ±0,01, cinzas 0,8911% ±0,002, proteínas 4,9496% ±0,42, fibras 6,7709%
±1,38, umidade 63,4601% ±0,19, e carboidratos 22,4464%. O perfil físico-químico
dos fatores antinutricionais desenvolvidos pelas farinhas produzidas por ambos os
tratamentos está dentro dos parâmetros especificados para a maioria dos alimentos
de origem vegetal. As características organolépticas como cor, aroma, sabor e
aspecto encontraram-se próprios da semente na forma original. Dessa forma, a
farinha de semente de jaca elaborada a partir dos dois tratamentos apresentam
potencial para serem utilizados em produtos de panificação e massas, com
perspectivas de agregar valores organolépticos e nutricionais. Estudos posteriores
serão desenvolvidos com as farinhas mistas de trigo e de semente de jaca.
Palavras-chave: nutriente, antinutriente, semente de jaca.

Relato de experiência de estudantes de enfermagem com a assistência na
atenção básica
Autores: Ana Clara Freitas, Bárbara Costa, Briane Montenegro, Cátia Palmeira,
Flávia Menezes (apresentadora do trabalho), Gardênia Leal, Jéssica Capirunga.
A Atenção Básica é composta pelas ações de saúde, no âmbito individual e coletivo,
que visam à promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. As práticas são
desenvolvidas por meio do trabalho em equipe, em territórios delimitados. O objetivo
do trabalho foi relatar a vivência de discentes do 4º semestre na Prática da Disciplina
de Saúde Coletiva I, na Atenção Básica no ADAB, que fica localizado no distrito de
Brotas, Salvador-BA.O presente estudo consiste em um relato de experiência da
vivência que ocorreu no período de 1 de outubro a 31 de outubro de 2011.As
atividades realizadas foram compostas de Consultas de Enfermagem com
pacientes hipertensos e diabéticos e em educação em saúde em sala de espera.
Essas foram desenvolvidas com o exercício da escuta ativa (dos problemas
relatados pelos pacientes); aferição da PA e glicemia; medida da circunferência
abdominal e de cintura, peso e altura (IMC); orientações para hábitos de vida
saudável e adesão adequada ao tratamento farmacológico e não farmacológico;
promoção do autocuidado; encaminhamentos. Todos os pacientes avaliados faziam
uso de tratamento farmacológico para HAS e os medicamentos mais relatados
foram: CAPTOPRIL, HCT, SINVASTATINA, AAS. As atividades práticas da disciplina
Saúde Coletiva I são de grande importância para o aprendizado e maturidade dos
futuros profissionais em enfermagem. Possibilitam a aplicação dos conhecimentos
teóricos no atendimento na rede básica, proporcionando trocas de experiências com
a população assistida e a oportunidade de agir, intervindo na promoção da saúde,
prevenção de riscos e agravos.

Avaliação do perfil de anemias de moradores do bairro de Tancredo Neves
Monara Vieira de Castro, orientador: Maria Terezita F. Bendicho.
Anemia é a redução da taxa de hemoglobina abaixo do valor de referência para um
indivíduo de acordo com o gênero e idade, com um volume sanguíneo total normal.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 2 bilhões de pessoas sofrem de
anemia em todo o mundo, sendo que nove em cada dez vivem em países em
desenvolvimento. O diagnóstico laboratorial desta patologia baseia-se inicialmente
no eritrograma, um exame hematológico simples e de baixo custo, onde estão
representados um conjunto de parâmetros hematológicos, como contagem do
número de hemácias/mm³, concentração de hemoglobina (em g/dL) e hematócrito
(volume de hemácias expresso como porcentagem do volume de uma amostra de
sangue total). Os valores obtidos desses parâmetros dão origem aos índices
corpusculares absolutos: volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina
corpuscular média (HCM), e concentração de hemoglobina corpuscular média
(CHCM) que permitem ao médico analisar as alterações apresentadas pelo
indivíduo e diagnosticar o provável tipo de anemia através da concentração de
hemoglobina, tamanho e distribuição das hemácias. Objetivo: Avaliar a ocorrência e
o perfil de anemias dos moradores do bairro Tancredo Neves na cidade de Salvador Bahia, atendidos pelo Diagnost Laboratório de Análises Clínicas no período de maio
a outubro de 2011. Materiais e métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em pesquisa da Universidade do Estado da Bahia e realizado no Diagnost
Laboratório de Análises Clínicas. Trata-se de um estudo transversal retrospectivo,
com abordagem quantitativa, com dados coletados dos eritrogramas de pacientes
deste laboratório. Os exames foram caracterizados quanto ao gênero, teor de
hemoglobina e variação dos índices hematimétricos. Através dos valores obtidos
desses índices as anemias foram classificadas de acordo com o tamanho da
hemácia, teor de hemoglobina e distribuição dos eritrócitos em: macrocíticas,
microcíticas, normocíticas, hipocrômicas normocrômicas. Resultados: Foram
analisados 1112 eritrogramas. Destes, 21% eram de homens, 25% de crianças e
54% de mulheres. Apresentaram anemia 23,3% dos homens; 14,3% das mulheres e
34,9% das crianças. Nos homens, assim como nas mulheres, houve predomínio de
anemia normocítica normocrômica – 74,54% e 60%, respectivamente. A maioria das
crianças apresentaram anemia microcítica (57,14%), das quais 35,71% são
hipocrômicas e 21, 43% são normocrômicas. Não foram encontradas hemácias em
forma de foice, características de anemia falciforme, em nenhum dos pacientes
estudados. Conclusão: O presente estudo contribuiu para demonstrar o impacto de
condições culturais, sanitárias, educacionais e alimentares desfavoráveis na
ocorrência dos diferentes tipos de anemias que podem, inclusive, levar a óbito
quando, mesmo não sendo genéticas, forem tratadas de modo incorreto.
Palavras-chave: Anemia. Eritrograma. Caracterização morfológica

Efeitos da simulação mental na flexibilidade de jovens higidos
Mateus de Britto Rodrigues1, Luciana Lyra Casais e Silva2, Adriana Campos
Sasaki2. 1. Fisioterapeuta formado na UNEB 2. Docente da UNEB
Simulação mental é a capacidade de um indivíduo imaginar ativamente uma
determinada ação, sem executá-la de fato. Pode ser usada para promover
aprendizagem ou aperfeiçoamento de uma habilidade motora. Flexibilidade consiste
numa característica física, a partir da qual o indivíduo é capaz de realizar um
movimento em uma ou mais articulações em toda a amplitude articular. A forma de
trabalho que visa manter os níveis de flexibilidade num patamar de amplitude de
movimento normal é o alongamento. Verificar os efeitos da simulação mental na
flexibilidade de adultos jovens hígidos.
Realizou-se um estudo de intervenção controlado, cego e randomizado com 27
voluntários (18 a 30 anos), ambos os sexos, estudantes de graduação de uma
Universidade de Salvador, Bahia. Os voluntários foram divididos aleatoriamente em
três grupos com nove indivíduos cada. O 1º grupo realizou treinamento de simulação
mental (TSM), o 2º realizou treinamento físico (TF) e o 3º (grupo controle - G0), não
realizou atividades. Intervenções: 12 sessões, três por semana, dez minutos cada.
Para comparação das médias pré e pós-intervenção foram realizados teste T para
amostras emparelhadas. Em todas as análises o nível de significância considerado
foi de 5%.
Os resultados indicaram que a SM é tão eficaz quanto o treinamento físico na
flexibilidade, no que diz respeito à alcançar o dedo médio no chão. Não houve
diferença estatística entre os grupos que realizaram treinamento físico (TF) e
treinamento de simulação mental (TSM) (P<0,05), sugerindo que ambas as técnicas
produzem o mesmo efeito na flexibilidade da cadeia posterior da coxa de jovens
hígidos. Entretanto, houve diferença significativa entre os dois grupos que
realizaram as intervenções e o grupo controle (G0). Esses achados são relevantes
para a fisioterapia, visto que a simulação mental pode ser mais uma ferramenta
terapêutica utilizada para melhorar a qualidade da flexibilidade, já que esta tem um
papel importante na prevenção de acidentes, na agilidade necessária para tarefas
da vida diária, além de ajudar a prevenir os efeitos deletérios da imobilidade em um
indivíduo. Tais achados servem como base para novos estudos na área da
simulação mental e para a possível utilização desta técnica nos planos de
tratamento de indivíduos que estejam impossibilitados de realizar movimentos
voluntariamente.
Palavras-Chave: Simulação Mental; Flexibilidade; Alongamento.

Perfil dos agravos fonoaudiológicos nas áreas de linguagem, audição,
motricidade oral e voz em uma unidade de ensino inicial da cidade do Salvador,
Bahia
CARDOSO, C; ROCHA, J.F.A; MOREIRA. C.; ALVES, K.G; ROCHA, Q.S; CRUZ,
C.M.; SOUZA, I.C.S.; SOUZA, K.R; SOUZA, D.P.; QUEIROZ, K.M.S; MOLINIAVEJONAS, D.R. Instituição: Universidade Estadual da Bahia, Centro Universitário
Jorge Amado e Universidade do Estado de São Paulo (USP).
A estrutura dos serviços de saúde vem sofrendo constantes mudanças no processo
de gestão e de atenção aos usuários. Um dos recursos disponíveis no eixo da
Atenção Básica é a Intersetorialidade, cuja potencia confere aos profissionais da
saúde novas possibilidades de prestação de uma assistência mais integrada, de
forma resolutiva, incrementando novas visões. Várias são as denominações para o
termo intersetorialidade, porém todas remetem a noção de que é um processo de
construção compartilhada que envolve diferentes setores, envolvidos por diferentes
saberes, linguagens e modos de fazer que não lhes seja usuais, pois pertencem a
outros campos de conhecimento. Para que seja eficaz se faz necessário certo grau
de envolvido ou objetivos compartilhados entre os atores envolvidos para dialogar,
estabelecer vínculos de co-responsabilidade e co-gestão, tendo como objetivo a
melhoria da qualidade de vida de determinado segmento ou comunidade. A
Intersetorialidade está pautada nas questões da Promoção da Saúde, centrada na
qualidade de vida que busca a orientação pelo usuário e no seu envolvimento ativo
no processo de educação em saúde para o auto-cuidado. Método: Este estudo foi
desenvolvido com todos os professores e auxiliares da Creche Béu Machado,
localizada na região metropolitana de Salvador no Bairro da Boca do Rio. Os
professores responderam questões referentes ao desenvolvimento de linguagem
das crianças. Essas questões foram traduzidas e adaptadas do disco de linguagem
da ASHA (2006) para o Português do Brasil. A tradução foi realizada do inglês para o
português e posteriormente passou por back translation. Após a aplicação dos
questionários, os dados foram tabulados e analisados. Resultados: Foram aplicados
150 questionários, sendo 20 para crianças na faixa etária de 1 a 2 anos de idade, 18
para crianças na faixa etária de 2 a 3 anos de idade, 48 para crianças na faixa etária
de 3 a 4 anos, 24 para crianças na faixa etária de 4 anos a 5 anos e 40 para crianças
na faixa etária de 5 anos a 5 anos e 11 meses. Os dados encontrados demonstram
que as alterações de comunicação estão presentes desde o inicio do processo de
desenvolvimento infantil, sendo a promoção de saúde um importante mecanismo de
diminuição dos agravos fonoaudiológicos. Conclusão: Podemos perceber que,
antes mesmo de promovermos ações de intervenção junto as comunidades, se faz
necessário que tenhamos o conhecimento sobre o instrumento onde iremos atuar e
propor ações condizentes com as necessidades daquela comunidade.A
identificação e analise dos fatores de risco para os Distúrbios Fonoaudiológicos,
assim como a percepção, por parte dos autores envolvidos de todas as variáveis que
interferem nesses processo garante a eficácia do processo de promoção de saúde.

Qualidade de vida na saúde e no trabalho: Uma análise teórica
Jaqueline Cavalcante Milhome.
A vida moderna, com cada vez mais tecnologias e menos tempo livre, tem causado
prejuízos na vida das pessoas. Desde a revolução industrial, observa-se um
negligenciamento no bem estar das pessoas como consequência da incessante
corrida pelo lucro. O resultado dessa situação é a falta da qualidade de vida dos
trabalhadores.
Esse trabalho discorre sobre aspectos teóricos da Qualidade de Vida, tratando
superficialmente sobre seu histórico e definições e buscando maiores informações
sobre Qualidade de Vida na Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. Para tanto,
foram pesquisados artigos científicos, sobre os termos “Qualidade de Vida”,
“Qualidade de Vida na Saúde” e “Qualidade de Vida no Trabalho”. Esta foi realizada
nos sites de busca de trabalhos científicos Scielo e Google Acadêmico.
A partir dos artigos selecionados para compor as referências deste estudo, foi feita a
leitura dos mesmos, buscando informações sobre o histórico, as definições, as
características, a avaliação da Qualidade de Vida, bem como as especificidades de
cada uma das áreas estudadas neste trabalho.
Observa-se que muito do que se fala sobre Qualidade de Vida, toma-se como base o
bem-estar do indivíduo, mas, dentro de cada área de estudo, direciona-se este
aspecto para as necessidades e práticas de cada área. Porém, as teorias não são
verificadas na prática, especialmente quando se fala de Qualidade de Vida no
Trabalho. As consequências da falta de preocupação com a Qualidade de Vida dos
empregados tem sido uma sociedade com cada vez problemas de saúde, seja esta
física, psicológica ou social.

Obstrução de vias aéreas - Relação VEF1/VEF6 X Relação VEF1/CVF: Estudo
brasileiro de base populacional - Platino
Autores: Fernanda Warken Rosa, Ana Maria Menezes, Rogério Perez-Padilla, José
Roberto Jardim
Pacientes com obstrução das vias aéreas ou individuos idosos, o tempo de exalação
superior a seis segundos é frequente para se atingir um platô. A CVF pode ser
subestimada quando nao há tempo suficiente para permitir o esvaziamento dos
pulmões a baixos volumes pulmonares, visto que a quantidade de ar exalado é
determinada pela limitação ao fluxo de ar.
Objetivo: Avaliar o quanto à relação VEF1/VEF6 é equivalente como um índice de
detecção de obstrução de vias aéreas, comparando com a relação fixa VEF1/CVF <
70 e o limite inferior da normalidade (LIN) em uma subamostra randomizada do
estudo PLATINO (dados brasileiros) e, testar a reprodutibilidade do VEF1 e da
relação VEF1/VEF6 comparando a CVF e VEF1/CVF, respectivamente.
Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, de corte transversal, de base
populacional através de uma amostra representativa de moradores da região
metropolina de São Paulo, com idade superior a 40 anos. As medidas de
espirometria foram obtidas com um espirômetro portátil (EasyOne™; Medical
Technologies, Chelmsford, Massachusetts and Zürich, Switzerland). O diagnóstico
de obstrução de vias aéreas foi definido pela relação VEF1/CVF < 70% pos
broncodilatador e abaixo do LIN, de acordo com as equações de referência do
estudo PLATINO. Curva ROC, sensibilidade, especificidade, valores preditivo
positivo e negativo foram analisados para avaliar o desempenho da relação
VEF1/VEF6.
Resultados: Após a inclusão de 1000 sujeitos, foram avaliados dados de 963 e 918
espirometrias pré e pós BD, respectivamente. A maioria das curvas pós BD (93,1%)
alcançou excelente qualidade com grau A (762 provas) e B (93). Houve alta
associação entre VEF1/VEF6 e VEF1/CVF (r2 = 0, 92, p < 0,000). Para a análise de
acurácia da relação VEF1/VEF6 em comparação a VEF1/CVF foram realizadas
curvas ROC. Para o ponto de corte fixo VEF1/CVC < 70 a área sob a curva foi de 0.98
(p<0,0001) e para o LIN foi de 0,97 (p<0,0001), nas provas pós BD. De acordo com a
relação VEF1/CVF, o ponto de corte para a relação VEF1/VEF6 com a maior soma
da sensibilidade e especificidade foi e 0,75. A acurácia do VEF1/VEF6 na predição
da relação VEF1/CVF é excelente, e o seu desempenho em uma amostra de base
populacional não foi modificado em comparação com vários estudos na literatura. A
VEF1/VEF6 pode ser considerada uma boa alternativa para substituir a VEF1/CVF
no diagnóstico de obstrução de vias aéreas, utilizando um ponto de corte fixo ou
valores abaixo do limite inferior da normalidade.
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