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INTRODUÇÃO 
 
 

Você caro leitor, já observou por quantas 
mudanças físicas, emocionais, intelectuais e sociais 
tem se passado ao longo da sua vida até o dia de 
hoje?  Já pensou em toda sua singularidade e 
complexidade para se transformar no adulto que é 
hoje? Sua infância memorável repleta de atividades 
lúdicas, brincadeiras, sua freqüência nas escolas 
respeitando seu desenvolvimento neuropsicomotor?  

Provavelmente após esses pequenos 
questionamentos você refletiu e como um filme tudo 
voltou a sua mente não é mesmo? 

Pois bem, sabendo desse turbilhão de 
transformações diárias,  você já imaginou como 
esse processo acontece na criança com deficiência? 

De acordo com o IBGE-2015 
aproximadamente 6,2% das crianças da população 
brasileira apresentam algum tipo de deficiência, 
esse grande número de pequenos brasileiros 
enfrenta diariamente inúmeras barreiras para 
inclusão social, isso não diz respeito apenas a ser 
aceito nas escolas ou nos parquinhos públicos e sim 
uma questão que envolve um sentimento de 
pertencimento, de fazer parte, de grupos escolares, 
familiares e sociais, da criação de laços afetivos nos 
ambientes em que a criança convive. 

Desta forma, a Faculdade  de Ciências e 
Educação Sena Aires (Facesa) busca inserir os 
alunos em um contexto social , o que exige desses 
uma postura ética com os pacientes e a sociedade.  
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A Clínica Escola da Facesa oferece a 
oportunidade de o aluno ampliar sua visão e notar 
as pessoas que estão em sua volta e entender suas 
necessidades, seus conflitos que interferem 
diretamente nas relações interpessoais e sociais. 
Esse ambiente propício para a produção de 
conhecimento, incentiva o amplo estudo de práticas 
atualizadas quanto a profissão, traçando ações mais 
produtivas e individualizadas, contribuindo para a 
sociedade como um todo, além de exercer um papel 
social de suma importância, pois oferece a 
população economicamente desprivilegiada a 
possibilidade de acesso a serviços fisioterapêuticos 
gratuitos. 

A seguir, serão descritos alguns casos 
clínicos  de inscrições realizadas na Clínica Escola, 
por estagiários do Núcleo Fisioterapêutico em 
Neuropediatria, e uma breve discussão  acerca 
destes relatos. Observamos que, considerando o 
sigilo necessário, todos os nomes referidos nestes 
textos são fictícios. Convidamos você para 
embarcar nesse mundo fisioterapêutico e desfrutar 
de uma  ótima leitura. 
 



	 12	

1.A SÍNDROME DE PRUNE BELLY 
 

Anna Catarina Rocha 
 

O presente capítulo trata da história da 
Clínica Escola da Faculdade Sena Aires, onde 
tivemos o prazer de poder ter contato com uma 
criança portadora da Síndrome de Prune-Belly. Aqui 
iremos relatar um pouco da síndrome, o nosso 
trabalho com o paciente, e como ele chegou até nós. 

A Síndrome de Prune-Belly (“abdome em 
ameixa seca”), é uma forma de uropatia fetal, sem 
etiologia definida, com uma incidência que varia de 
1/35000 à 1/50000 nascidos vivos, sendo 
caracterizada por uma tríade clássica. 

A revisão de literatura foi realizada por meio 
virtual em diferentes tipos de bases de dados como 
scielo e lilacs em diferentes artigos científicos 
relacionados à Síndrome de Prune Belly ou com as 
palavras-chaves: abdômen  de ameixa seca, 
criptoquirdia e  síndrome de Eagle-Barret. A Coleta 
dos dados sobre as informações pessoais foram 
respondidas pelos pais do paciente. 

A síndrome de Prune Belly, conhecida 
como  síndrome de Eagle-Barret ou síndrome do 
abdome de ameixa seca, é uma doença congênita 
caracterizada por uma tríade de anomalias que 
inclui: ausência, deficiência ou hipoplasia 
(desenvolvimento defeituoso ou incompleto de 
tecido ou órgão) congênita da musculatura da 
parede abdominal, criptorquidia (não descimento de 
um ou dos dois testículos do abdome para a bolsa 
escrotal) bilateral e anormalidades do trato urinário. 
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Outras patologias podem ser desenvolver 
com a tríade são elas: as cardíacas, 
correspondendo a 10% dos casos, e ainda, as 
gastrointestinais, tais como má rotação intestinal, 
problemas respiratórios, infecções urinárias 
recorrentes e problemas nos rins. 

O diagnóstico da síndrome de Prune Belly 
pode ser feito ainda intra-útero, em torno da 13º 
semana com auxílio do exame por imagem de 
ultrassonografia, em que se observara o abdome do 
bebe, assim podendo ser visto a presença de 
megacistos (grandes cistos), megabexiga (bexiga 
grande), ascite fetal (a ascite ou barriga d'água é o 
acúmulo anormal de líquidos no interior do 
abdômen),  poli ou oligohidrâmnio (muita ou baixa 
produção de líquido amniótico). 

Acomete principalmente bebês do sexo 
masculino, e a sua etiologia ainda é pouco 
esclarecida, mas já se tem duas hipóteses:  

• Defeito no desenvolvimento do 
mesoderma primário, ocorrido entra a sexta e a 
décima semana de gestação, interrompendo o 
desenvolvimento da lâmina lateral do mesoderma, 
dificultando o surgimento da parede abdominal e 
trato geniturinário; 

• Obstrução do trato urinário durante o 
desenvolvimento fetal, que leva ao retorno da urina 
e consequente expansão da bexiga.  

• Uma hipoplasia ou displasia prostática 
pode ser responsável por essa distensão da bexiga 
e do trato urinário superior, estirando os músculos 
da parede abdominal, lesando essa musculatura. 



	 14	

A mãe D.S.M. descobriu a gestação com três 
meses de desenvolvimento fetal, os exames de 
sangue deram os seguintes resultados: 
toxiplasmose IGG, Citormegalovirus IGG, Rubeola 
IGG e Parvovirus B19 IGG, no 4º mês começou a ter 
dores na barriga, fez uma ecografia em que 
mostrava comprometimento do fígado, liquido do 
abdome e não visualizava bexiga e rins. No 5º mês 
D.S.M teve pequenos sangramentos. O parto foi 
realizado no 8º mês, cesariana. 

R.S.M. tem 03 anos nasceu dia 25/08/2014 
de 36 semanas, com 32 centímetros de perímetro 
cefálico, pesando 1,930 Kg e com 44 centímetros,  
na hora do nascimento foi diagnosticado com 
síndrome de Prune-Belly, fez uso de CPAP durante 
24 horas e depois de oxigenoterapia, após 18 dias 
obteve alta e foi para casa, sem fazer uso de sonda 
ou traqueostomia.  

Um ano após o nascimento, R.S.M. foi 
internado precisando do uso de sonda nasoenteral, 
e ventilação mecânica  por 20 dias. Tentaram fazer 
o desmame do paciente com a máscara de Venturi 
por 48 horas, sem êxito, voltaram a entubar 
novamente. A opção dada pelo médico aceita pela 
família foi realizar uma traqueostomia. Feito o 
procedimento, R.S.M. ficou uma semana na UTI, 
voltou para o quarto, mas adquiriu uma pneumonia. 
Voltou à UTI e ficou mais 4 meses O Paciente 
apresenta internações recorrentes por pneumonia, e 
hoje se encontra estável. 

R.S.M. chegou no ambulatório de 
neuropediatria da clínica-escola da Facesa em 
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agosto de 2017, com  03 anos, fazendo uso de 
traqueostomia sonda nasoenteral e aspirador 
traqueal quando necessário. Apresenta os seguintes 
aspectos cinético funcional: olhos amendoados, 
abdômen globoso e flácido, hipertelorismo mamilar 
e ocular, pés primitivos, pectus excavatum e 
criptoquirdia. Respondeu aos testes de Babinski 
(positivo), Preensão Plantar (positivos), Reação 
Corporal de Retificação (positivo), Reação de 
Proteção (negativo), Reação de Equilíbrio 
(negativo), Moro (negativo). O paciente não se 
mantém em sedestação ou em ortostatismo sem 
auxílio e apresenta dificuldade visual e de audição, 
além de um temperamento forte. 

As seções de fisioterapia são realizadas uma 
vez por semana, durante 60 minutos, sendo utilizado 
o Conceito Neuroevolutivo Bobath; o objetivo desse 
conceito é realizar manuseios que utilizem técnicas 
de inibição, facilitação e estimulação de padrões de 
movimento normais, para possibilitar a aquisição da 
funcionalidade do paciente (Gusman & Torre, 2010).  

No nosso tratamento, utilizamos o rolo para 
ajuda-lo a manter-se em sedestação, no mesmo 
ainda fazemos a transferência do peso para o pé. 
Com a ajuda da bola suíça colocamos o paciente em 
posição pronada, rolando a bola para baixo 
colocamos em pé, primeiro estabilizando pelos 
pontos chaves:  pés, depois joelhos e mantendo a 
estabilização no ponto chave quadril, assim com 
assistência de outro estagiário, segurando pelo 
ponto chave ombros/escapulas o paciente consegue 
se manter em pé por um período de tempo razoável. 
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2.ASTROCITOMAS GRAU II EM REGIÃO 
FRONTAL 
 
              Chadya Samia Soares Pacondes de Miranda 
 

Os tumores cerebrais de origem astrocitárias 
são a forma mais comum de neoplasias na infância, 
responsável por aproximadamente 20% dos 
tumores intracranianos dessa faixa etária. Podem 
ser conhecidos também como gliomas, que se 
referem a tumores que se originam nas células gliais 
(oligodendrócitos, astrócitos, micróglia e 
ependimárias) e classificados de grau I, menos 
agressivo, e graus II, III, IV assim variando seu teor 
de malignidade.  

As neoplasias malignas são a segunda causa 
de morte em crianças abaixo de 15 anos, ficando 
atrás somente de morte por acidentes. Os gliomas 
constituem um grupo considerável e possivelmente 
o mais importante de tumores intracranianos, tem 
um alto nível de complexidade devidos a inúmeros 
tipo celulares envolvidos e podem ser subdivididos 
em difusos ou focais. 

Os astrocitomas de grau II possuem um 
comportamento exacerbado de diferenciação, seu 
caráter histológico se caracteriza por massas 
homogêneas com bordas irregulares, que ocorrem 
por provável mutação do gene p53( induzindo 
predisposição hereditária ao câncer) e perda da 
heterozigose (alelos diferentes para um 
determinado gene) do cromossomo 17. No Brasil 
são esperados anualmente cerca de 1.500 a 2.000 
novos casos de gliomas.  
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A etiologia desses tumores cerebrais não tem 
uma causa específica, porém existem indícios que 
descrevem uma incidência maior quando estão 
relacionadas a alguns tipos de síndromes. 

O  quadro clínico é variável e depende 
especialmente de sua localização, como regra a 
maioria das neoplasias no sistema nervoso central 
apresentam sintomas como cefaleia (dor de 
intensidade variável, localizada ou difusa, em 
qualquer parte da cabeça), sinais de hipertensão 
intracraniana ( aumento da pressão dentro crânio 
causada pelo aumento do tamanho do cérebro ou da 
quantidade de líquor), ataxia cerebelar (dificuldade 
do cerebelo em coordenar os movimentos do corpo), 
sinais piramidais (conjunto de sinais e sintomas 
indicativos de que os impulsos motores que partem 
do centro não chegam à periferia), perda do 
equilíbrio, náuseas, anorexia  e letargia , o 
aparecimento e evolução se apresentam de forma  
insidiosa e lenta. 

O diagnóstico é realizado a partir de uma 
tomografia computadorizada (TC), com cortes finos 
(5mm) para melhor visualização, pode-se também 
utilizar o exame de ressonância magnética que tem 
maior sensibilidade para avaliar estruturas como  o 
lobo temporal e a fossa posterior, além de não expor 
a criança a radiação, são exames de suma 
importância para a decisão cirúrgica. 

O tratamento convencional para esse tipo de 
tumor é baseado em remoção cirúrgica completa da 
massa tumoral, associado ao uso de 
quimioterápicos e posteriormente radioterapia.  
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Este capítulo abordará um estudo de caso 
com um paciente de 5 anos, sexo feminino de uma 
gravidez não planejada. A mãe apresentou as 
seguintes intercorrências gestacionais: infecção 
urinária, cefaleia (dor de intensidade variável, 
localizada ou difusa, em qualquer parte da cabeça) 
e também quadro de hipertensão arterial (elevados 
níveis de pressão sanguínea nas artérias).  

A mãe realizou pré-natal completo cumprindo 
todas as determinações dadas pelo obstetra 
naquele período, a criança nasceu de parto normal 
hospitalar (PNH) com 37 semanas, peso de 2.940g 
comprimento de 46 cm e perímetro cefálico de 34 
cm o parto foi difícil e demorado. 

Nos primeiros momentos de vida da paciente, 
notou-se uma cianose generalizada e um APGAR (A 
Escala ou Índice de APGAR consiste na avaliação 
por um pediatra de 5 sinais objetivos do recém-
nascido, atribuindo-se a cada um dos sinais uma 
pontuação de 0 a 2) com pontuação 02 ao nascer, 
necessitando assim em caráter emergencial de 
suporte ventilatório que durou aproximadamente 
seis (06) horas sendo encaminhada ao quarto após 
esse período. 

Já aos cuidados maternos notou-se  que a 
criança apresentava-se demasiadamente hipotônica 
(diminuição do tônus muscular) com a persistência 
do quadro, foi solicitado um teste genético para a 
investigação de síndromes na criança. Mãe e filha 
permaneceram hospitalizadas durante 06 dias 
aguardando o exame de genético, durante esse 
período a criança fazia aleitamento materno 
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exclusivo e se manteve o quadro hipotônico, porém 
hemodinamicamente estável. 

Durante a realização do exame genético, a 
paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória 
permanecendo em unidade de terapia intensiva 
durante cinco (05) meses devido as complicações 
pós parada. O resultado do teste de genética 
apresentou-se sem alterações, portanto excluía 
qualquer tipo de síndrome. Quando se deu a alta da 
UTI, a paciente foi encaminhada para um leito de 
unidade pediátrica onde permanecia em uso de 
Oxigênioterapia e de sonda nasogástrica para 
alimentação. 

A criança foi diagnosticada com Astrocitoma 
GII de região frontal com envolvimento do corpo 
caloso no ano de 2011, com ressecção de 90% em 
2014 e nova abordagem em 2015 com boa resposta 
a quimioterapia.  

Iniciou atendimento na clínica de fisioterapia 
em neuropediatria da Faculdade Sena Aires com 
quadro cinético funcional: hipotonia de membros 
inferiores e hipotrofia de membros superiores e 
inferiores, não realizando mudanças de decúbito 
dorsal para sedestação e vice-versa, rolando em 
bloco.  

Quando solicitado a retornar a posição inicial, 
faz dissociação de cintura pélvica e escapular, 
reação cervical de retificação e reação corporal de 
retificação presentes, reações de proteção anterior, 
posterior e laterais em desenvolvimento, não realiza 
papping e semi papping.  
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Sob inspeção apresenta trigonocefalia, face 
inexpressiva, tórax em padrão escarvatum com a 
presença de catéter central em hemitoráx direito, 
joelhos, tornozelos e pés valgos, faz uso de órteses 
de tornozelos e pés  (AFO), para marcha faz uso da 
órtese AFO, com auxílio do andador e sob 
estabilização do ponto chave quadril. 

O tratamento se baseia em atividades 
motoras e estimulação sensorial, com o objetivo 
facilitar o desenvolvimento neuropsicomotor, 
adequar tônus, promover o ganho de força 
muscular, treino lúdico de transferências e reações 
de proteção, estimular marcha com dispositivo 
evoluindo para marcha sem dispositivo auxiliar e 
promover propriocepção e interação com expressão 
facial e corporal além de inibir padrões patológicos. 

O objetivo deste capítulo é identificar os 
melhores recursos terapêuticos para essa paciente 
além de descrever os  ganhos reais durante a 
terapia através da  inserção de um  protocolo de 
atendimento tendo como base as perdas do 
desenvolvimento neuropsicomotor decorrentes do 
astrocitoma. 

A estimulação e incentivo aos movimentos 
típicos a faixa etária proporcionam a integração da 
paciente em suas atividades cotidianas e garante 
uma melhora no seu estado físico e social e 
emocional. 

O grande desafio nessa paciente é a 
manutenção, sustentação e harmonização do 
movimento infantil, para isso almejamos o plancing 
e holding (colocação e manutenção) com o objetivo 
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de facilitar o desenvolvimento motor normal, 
promovendo um autoajuste postural e a manutenção 
do mesmo sem auxílio do terapeuta, o meio de se 
chegar a esse estágio é a utilização do tapping, que 
tem por objetivo aumentar o tônus postural pelo 
estímulo tátil e proprioceptivo.  

Essa técnica auxilia na ativação de grupos 
musculares fracos, estimula reações de balance e 
equilíbrio que desenvolvem e execução de 
movimentos mais sinérgicos e estáveis por co-
contração evitando os padrões patológicos. O 
tapping utilizado na paciente deste caso é o de 
pressão. 

Já para manutenção de amplitude de 
movimento, ganho de força muscular e treino 
proprioceptivo, utilizamos uma bicicleta infantil, com 
a estabilização dos pés nos pedais sem a utilização 
da órtese AFO, com o intuito de promover uma nova 
experiência com textura diferente, além de fornecer 
momentos de autonomia ao deixá-la definir o 
caminho pelo qual vamos percorrer. 

Musicoterapia tem sido uma grande aliada, 
com a definição de gostos musicais utilizamos o 
espaldar para treinar o sentar e levantar sempre 
dançando e cantando a fim de tornar aquele 
momento agradável, estimulando novos arranjos 
posturais. 

Brincadeiras como boliche e brinquedo vai-
vem, com diferentes pesos de boas buscamos o 
aumento de força dos membros superiores, 
buscando harmonia entres os membros e facilitando 
atividades de motricidade fina. 
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Pintura de rosto e brincadeiras para incentivar 
as reações de expressão facial e postural. 

Treino de marcha com conto de histórias de 
super heroínas para alcançar autonomia motora e 
incentivando o aprendizado motor, experimentando 
novos movimentos e posturas. 

O objetivo da fisioterapia nesses casos é a 
promoção da qualidade de vida, através da 
facilitação de movimentos típicos a idade, 
prevenção de padrões patológicos, promoção da 
independência funcional, além da inserção no 
ambiente infantil e escolar, incentivando o bem estar 
físico, social e emocional. 
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3.SÍNDROME DA DELEÇÃO DO CROMOSSOMO 
18Q  
 

Amanda da Costa Astigarraga 
 

A síndrome da deleção 18 q proximal, é 
caracterizada por uma desordem genética. Foi 
descrita pela primeira vez por Grouchy em 1964 
(Jones (ed), 1998). 

O processo de mielinização dos indivíduos 
com deleções do 18q iniciam-se tardiamente, não 
possuem progressão e não atingiram os valores 
normais de uma pessoa que não possui a síndrome. 
(Cody et al, 2005; Hale et al, 2000; Lancaster et al, 
2005). Estes genes que fazem a mielinização estão 
intimamente ligados aos genes implicados no atraso 
do crescimento afetando gradualmente todo o 
organismo do individuo. (Cody et al, 2005).  

 Nesta síndrome uma pequena parte do 
material genético presente nos 46 cromossomos do 
corpo humano, está ausente. 

 Este material genético, mesmo que pequeno 
afetará de forma severa o desenvolvimento 
neuropsicomotor, o aprendizado, a comunicação 
verbal e o comportamento de pacientes que a 
desenvolverem.     

As características variam de paciente para 
paciente, podendo afetar uns de forma mais grave e 
outros de forma mais branda.  

No presente estudo, descreveremos e 
apresentaremos um relato de caso, evidenciando as 
características clinicas e físicas da paciente, as 
limitações que a mesma apresenta decorrente da 
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síndrome e sua evolução diante da estimulação 
neuropsicomotara no qual esta sendo submetida.  

Realizou-se uma pesquisa computadorizada 
com leituras de artigos científicos, nas bases 
Pubmed, Scielo e livros, visando identificar estudos 
que abordem a Síndrome da deleção do 
cromossomo 18q, publicados até a presente data. 
Para montar o estudo, usou-se: o conceito da 
síndrome, sua definição, relato de caso e o 
tratamento ao qual a paciente esta sendo 
submetida.  

Maria Victoria Rodrigues da Cruz, 5 anos de 
idade, nascida em 8 de setembro de 2012. Parto 
natural/induzido, com 41 semanas de gestação. Seu 
peso ao nascer foi de 2,475g e estatura de 48cm, 
com Apgar 8 no 1° m. e 9 no 5°m.  Seu pai tinha 24 
anos e sua mãe 37 anos, quando foi concebida. 
Iniciou acompanhamento clinico no Hospital S. K., 
aos 6 meses de vida, onde permaneceu até os 3 
anos de idade. Ficou cerca de um ano sem realizar 
o tratamento devido a um quadro depressivo 
apresentado pela mãe. Em 2016, aos 4 anos tornou 
a ter acompanhamento na faculdade F. por cinco 
meses. Em agosto de 2017 deu inicio ao 
acompanhamento de fisioterapia na Faculdade de 
Ciências e educação Sena Aires, onde permanece 
até o presente momento.  

MVRC, apresenta uma cromossomopatia 
estrutural, caracterizada pela deleção terminal em 
braço longo do cromossomo 18, foi observada em 
38% das células analisadas.  
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Apresenta características físicas específicas 
desta síndrome: Queixo proeminente, formato do 
rosto largo, hipoplasia da face média, nariz em cela, 
boca em arco de cupido, pés em formato de “mata 
borrão“ (Seu pé apresenta-se com a face plantar 
convexa), ao nascer apresentava perímetro cefálico 
de 32 cm, atualmente encontra-se com 43 cm, 
abertura ocular pequena, dentes espaçados, quadro 
de hipotonia em membros superiores e inferiores, 
apresenta controle de tronco quando este é 
projetado para frente com membros inferiores 
estendidos e em abdução. Não possui reações de 
lateralização.     

Demonstra grave comprometimento 
cognitivo, de fala e compreensão do ambiente 
externo, causados pela cromossomopatia em 
mosaico que apresenta. Exames complementares: 
RM do encéfalo realizada em 2013 demonstrou 
sinais sugestivos de atrasos da mielinização. 
Ecocardiograma: estenose valvar pulmonar leve e 
forame oval patente.  

A paciente apresenta quadro clínico com 
características especificas da deleção do 
cromossomo 18q. As características marcantes 
desta síndrome são: Hipotonia muscular, severo 
comprometimento NPSM, dificuldade em realizar 
comunicação verbal, problemas comportamentais e 
hipoplasia do corpo caloso.  

MVRC  vem sendo submetida a técnicas de 
facilitação de padrões fisiológicos e inibição de 
padrões patológicos, com o intuito de estimular seu 
desenvolvimento neuropsicomotor.  
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As técnicas são conhecidas como conceito 
Bobath, este conceito foi desenvolvido 1940, pelo 
Dr. Karel Bobath (médico) e Bertha Bobath 
(fisioterapeuta).  

Naquela época os métodos de tratamento 
para pacientes com doenças neurológicas eram 
escassos, então a Sra. Bobath começou a pesquisar 
diferentes métodos de tratamentos. Juntamente 
com seu marido Dr. Karel Bobath, desenvolveu 
técnicas que se voltavam para tratar as desordens 
de movimento e tônus muscular.  

Desta forma o conceito Bobath, oferece uma 
abordagem interdisciplinar de solução de problemas 
para a avaliação e tratamento. Propõe o 
gerenciamento do individuo com limitação para 
participar totalmente do cotidiano, devido a danos 
motores, (incluindo tônus muscular e padrões de 
movimento) funções sensoriais, perceptivas e 
cognitivas, resultantes dos distúrbios do SNC – 
Sistema  Nervoso Central. (Mayston,EBTA 2004). 

Devido aos estímulos a qual MVRC tem sido 
submetida, notamos pequenas evoluções, mesmo 
que aparentemente mínimas, como por exemplo, 
melhora da sustentação do tronco e pequena 
resposta a estímulos sonoros e visuais. Com o 
passar do tempo esperamos que Maria Victoria, 
apresente avanço em seu desenvolvimento NPSM e 
que se adquira funcionalidade dentro do possível, e 
que dentro do que consegue executar seja cada vez 
mais incluída na sociedade.  
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4.ESQUIZENCEFALIA 
 
 

Kelly de Jesus Menezzes da Silva 
 

Esquizencefalia é uma desordem da 
migração neuronal caracterizada por fissuras do 
córtex cerebral, que se estendem da superfície do 
pial para o ventrículo lateral. Nas bordas das ditas 
fendas há uma camada cortical com polimicrogiria (é 
uma malformação causada por falhas no 
desenvolvimento do córtex cerebral), cuja laminação 
anormal consiste em quatro camadas celulares. A 
esquizencefalia é uma rara doença congênita 
caracterizada por fendas, que se estendem da 
espessura dos hemisférios cerebrais até os espaços 
ventriculares e subaracnoide, ou seja, causada por 
um erro na migração dos neurônios que formarão o 
cortéx cerebral. É acometida na barriga da mãe 
entre o segundo e quinto mês de gestação. Acredita-
se que seja por má circulação sanguínea da mãe ou 
por herança genética.  

Mas até o momento não há conclusões 
especificas que podem afirmar tais diagnósticos. Há 
dois tipos de esquizencefalia, o tipo I de 
esquizencefalia tem uma massa cinza do tecido de 
matéria, sem qualquer fenda ou fluido com 
ventriculares ou lábios corticais que se fecham em 
uma extremidade de um fluido através da fenda 
anormal do hemisfério. O tipo II da esquizencefalia 
mostra um fluido cerebrospinal cheio e uma fenda 
de tamanho variável e forma que se estende através 
do hemisfério do epêndima a pia perifericamente.  
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Por ser considerada uma doença rara em 
todo o mundo, a prevalência de esquizencefalia 
entre o grupo de malformações da migração 
neuronal está entre 3-7%. Com 1,54 por 100.000 
nascidos vivos em um estudo baseado na população 
dos EUA. Não há evidências que demonstrem a 
existência de predisposição racial ou por sexo. 

O prognóstico varia muito, pois vai depender 
do tamanho das fendas e pelo grau de déficit 
neurológico. Uma das hipóteses mais aceitas hoje é 
a genética, por uma mutação pontual no 
cromossomo 10q26.1, onde o desenvolvimento do 
gene  EMX2, que é responsável pela configuração 
do sistema nervoso central e do trato urogenital. As 
mutações deste gene podem ser de novo ou 
familiares, como é verificado no caso de quatro 
irmãos de uma família, dos quais apenas dois foram 
afetados; eles encontraram a mesma mutação que 
alterou a mutação do primeiro irmão do gene EMX2. 
Tal mutação não estava presente em seus pais, nem 
nos dois irmãos saudáveis.  

Essa alteração genética não está presente 
em todos os casos e que o mesmo compromisso 
genético se manifesta com expressão variável, 
sugere que a perda de função no gene EMX2 pode 
ser o primeiro passo de um mecanismo patogênico 
mais complexo no qual outros fatores podem 
influenciar a gravidade e extensão das lesões. A 
coleta e análise cuidadosa de dados clínicos, 
genéticos, epidemiológicos e radiológicos podem 
finalmente identificar os fatores de risco específicos 
envolvidos no início da esquizencefalia. 
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A sintomatologia dos pacientes que 
apresentam esquizencefalia é bastante variada, 
sendo que as gravidades de alguns sintomas estão 
relacionados à extensão do defeito anatômico e a 
sua localização, mas os achados recentes afirmam 
que, são a epilepsia, o déficit motor, e o retardo 
mental. 

As esquizencéfalias são classificadas em 
estudos radiológicos de acordo com se eles são 
lábio fechado ou lábio aberto. 

A avaliação diagnostica das esquizencefalias 
pode ser feita por TC e RM. Pois através delas 
verificam-se fendas unilaterais ou bilaterais, que 
variam de muito estreitas ou até muito largas. Quatro 
achados que permitem fazer o diagnostico das 
anomalias do desenvolvimento e diferencia-las de 
processos destrutivos nos exames de imagem como 
a presença de fendas circundadas por córtex 
anormal; o ventrículo tem configuração triangular 
adjacente à fenda sem dilatação; visualiza-se um 
vaso anômalo entre as superfícies corticais da 
fenda; a ausência de septo pelúcido. Após o 
diagnostico através de TC ou RM, poderá se basear 
a anamnese e quadro clinico dos pacientes para 
possíveis tratamentos específicos e adequados. A 
ressonância magnética permite que as 
características específicas da esquizencefalia sejam 
identificadas de forma mais precisa, incluindo 
malformações pequenas ou associadas, que não 
são observadas com outras técnicas. 

O tratamento convencional e especifico para 
este tipo de doença é especificamente a fisioterapia. 
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Pois como o problema é exatamente no córtex 
cerebral, não é possível basear-se em cirurgias. 
Pois vai depender do diagnostico fisioterapêutico 
para que se faça uma anamnese adequada para 
cada tipo de problema. 

Este capitulo abordará um estudo de caso de 
uma paciente de 5 meses, sexo feminino de uma 
gravidez não planejada e não descoberta ate o 
momento em que a criança nasceu. A mãe 
descobriu a existência da gravidez no momento do 
parto, e diz que em momento algum houve 
diferenças em seu corpo ou sinais de que havia uma 
gravidez.  

Em um dia normal como qualquer outro a mãe 
relata que estava deitada no sofá e que sentiu forte 
dor na parte inferior do abdome e que no momento 
em que olhou viu a criança nascendo e pediu ajuda 
ao esposo. Ao checar o que estava acontecendo, o 
esposo chamou o corpo de bombeiro e as levaram 
para o hospital. Ate o momento da alta que duraram 
6 dias no hospital não foi constatado a anomalia rara 
na criança e as mesmas foram liberadas de volta 
para casa, pois exames de sangue não constataram 
nenhum problema ou alterações. Após um mês de 
nascida a mãe resolveu levar a filha no pediatra, que 
ao observar a cabeça da paciente, constatou-se que 
o perímetro encefálico havia 5 cm a menos do que o 
padrão para a idade da paciente. Foi pedido um 
exame de TC que constatou o diagnostico de 
esquizencefalia de lábios abertos bilaterais, com 
fenda mais extensa à direita. 
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A criança que foi diagnosticada com 
esquizencefalia de lábios abertos bilaterais, com 
fenda mais extensa à direita, iniciou fisioterapia na 
Clinica Escola de Neuropediatria da Faculdade 
Sena Aires com quadro cinético funcional: hipertonia 
em MMSS e MMII grau 3, não tem controle de 
cabeça e nem de tronco, não rola em bloco, não faz 
mudanças de decúbitos, não realiza semi papping. 

O tratamento se baseia em promover o 
DNPM da criança, minimizar os padrões patológicos 
presentes, fazer alongamentos, atividades motoras, 
estimulação sensorial com o objetivo de adequar 
tônus e com alternância na postura para da estimulo 
mecânico que proporcionara tônus ainda mais 
adequado, treinos de reações de proteção. 

O objetivo deste capítulo é identificar os 
melhores recursos terapêuticos para essa paciente, 
além de descrever os ganhos reais durante a terapia 
através da inserção de um protocolo de atendimento 
tendo como base as perdas do desenvolvimento 
neuropsicomotor decorrente da esquizencefalia. 

A estimulação e incentivo aos movimentos e 
reações típicos a faixa etária da paciente, 
proporcionarão a integração em suas atividades e 
garantira uma melhora no seu estado físico, social e 
emocional. 

O grande desafio desta paciente será 
normalizar o tônus, e no caso traze-lo para o tônus 
mais baixo e normaliza-lo, assim que tiver com o 
tônus mais normalizado, é necessário dar-se a 
reação de equilíbrio, pois são essas reações de 
equilíbrio, rotação, tirar da linha media, que vão 
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manter o tônus normalizado, e fazer com que o 
cérebro integre essas reações e mantem o tônus. 

Outro grande desafio é manter o contato mãe 
e filha com a estimulação em casa, pois nada 
adianta a criança fazer a terapia e continuar na 
mesma postura e padrões incorretos em casa, por 
isso, manter a mãe bem orientada é o ideal para que 
perdure o tratamento por muito mais tempo. Pois 
quanto mais tempo ela ficar na posição adequada 
mais o cérebro ira absorver e as sensações 
anormais serão colocadas em segundo plano, 
fazendo com que o cérebro só integre as sensações 
normais e depois as use para sempre. 

Cada criança tem seu tempo e se desenvolve 
de acordo com a maturação de seu SNC, 
juntamente com a ação do meio em que vivem, mas 
temos que considerar uma alta sequencia a ser 
seguida para que nessa primeira fase inicial a 
estimulação precoce com a fisioterapia para se 
desenvolva da melhor forma possível. 
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5.EXTRUSÃO DE BEXIGA 
 

Andreza Silva de Sousa 
 

Também chamada extrofia vesical, a 
extrusão da bexiga ocorre por um defeito congênito 
ou uma má formação da bexiga e da uretra, onde a 
mesma e fica exposta. O diagnóstico pós-natal e 
realizado de modo clínico, e o pré-natal e realizado 
através da ultrassonografia.  

Acontece nessa má formação que os órgãos 
responsáveis pela continência urinária permanecem 
fechados, mesmo quando a bexiga se encontra 
cheia de urina. 

Se essa extrofia for vesical a uretra e a 
genitália não são formadas completamente, sendo 
que a uretra se abre na porção dorsal do pênis e a 
vagina e o ânus se deslocam anteriormente, além de 
acontecer também uma diástase pélvica. 

Isso ocorre pelo fechamento incompleto da 
parede anterior do abdômen, que faz com que a 
bexiga fique exposta. 

Acontece porque as células mesenquimais 
não migram entre o ectoderma e a cloaca, onde 
causa defeito em alguns músculos abdominais, e 
ausência de alguns músculos retais, não formando 
na região da bexiga o tecido conjuntivo. 

O trabalho mostrará uma visão geral da 
extrusão de bexiga, como acontece a patologia em 
meninos e meninas, o tratamento e relato clínico. 

Segundo o Dr. Ubirajama Barros Jr. 
Urologista pediátrico: 
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O menino pode ter um pênis curto, curvado, 
com aparência achatada. A abertura da uretra é 
epispádica (na superfície superior do pênis. O 
paciente pode ter hérnia inguinal bilateral. Os 
testículos podem não estar na bolsa escrotal. Se 
houver hérnias, elas serão reparadas. Cirurgia 
reconstrutiva será realizada para reparar o pênis, a 
fim de tornar a genitália funcional e cosmeticamente 
aceitável. 

A menina usualmente apresentará útero, 
trompas de falópio e ovários normais. A vagina pode 
se localizar em posição ligeiramente mais alta e 
mais estreitada. O clitóris é separado em duas 
partes e os lábios vaginais estão afastados. Cirurgia 
reconstrutiva será realizada para reconstituir esses 
defeitos, o que tornará a genitália cosmeticamente 
aceitável. Na fase adulta, estará apta a ter intercurso 
sexual normal. Quase todas as mulheres são aptas 
à concepção. Quando pronta para ter um filho, 
cuidados médicos são indispensáveis, já que há um 
maior risco de prolapso de útero. Isso não é perigoso 
quando monitorado cuidadosamente. 

 
Como tratar? 

 
A extrusão da bexiga é notada na proporção 

de 1 para cada 30.000 a 50.000 nascidos vivos, e 
ocorre com prevalência no sexo masculino com 
proporção de 2 para 1. 

Seu tratamento e cirúrgico, onde pode ser 
realizado em um ou em vários estágios. Essas 
cirurgias/reconstruções tem os seguintes objetivos 
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segundo o Dr. Ubirajama Barros Jr. Urologista 
pediátrico: 

1. fechamento da bexiga e da parede 
abdominal, 

2. reconstrução da uretra, 
3. preservação do rim, 
4. preservação da função sexual, 
5. Oferecer um aspecto estético 

satisfatório para a genitália, 
6. Oferecer continência urinária. Há 

usualmente 3 estágios de reconstrução, que podem 
ser realizados em épocas diferentes ou em um 
mesmo procedimento cirúrgico (varia de acordo com 
o paciente e a preferência do cirurgião): Se em 
épocas diferentes: 

1º estágio – Fechamento da bexiga e do 
abdome (24-48 horas de vida). 

2º estágio – Reparo da epispádia (2-3 anos 
de vida). 

3º estágio – Correção da incontinência 
urinária (4-5 anos de vida). 

Outros procedimentos que muitas vezes 
precisam ser realizados em conjunto é a ampliação 
da bexiga com intestino, reimplante dos ureteres e o 
procedimento de Mitrofanoff. 

 
Várias desordens podem vim acompanhadas 

da extrusão da bexiga, como: alteração do esfíncter 
uretral, diástase púbica, refluxo vesicoureteral, baixa 
capacidade da bexiga e epispádia. 

Entre alterações do desenvolvendo da 
criança, a sua inteligência será normal, necessitará 
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de um controle miccional, e pode desenvolver um 
andar gingado ou bamboleado, que diminui 
conforme ela cresce. 

Relatos sobre a patologia 
Caso 1: 
D.E.P.D.S., um menino de 2 anos e 3 meses, 

filho de S.M.P.L.D. e de D.D.S., nasceu de parto 
cesariano em Goiânia, onde após o nascimento foi 
diagnosticado com extrofia de bexiga/extrofia 
vesical, acompanhada pelas seguintes 
deformidades: epispadia (defeito genitais, em que a 
abertura da uretra, o canal que transporta a urina da 
bexiga para fora do corpo, não está localizado 
no lugar certo, fazendo com que a urina saia por 
um local errado) localizada no pênis, diástase púbica 
(afastamento da sínfise púbica) e duas hérnias 
bilaterais inguinais. Na data de seu nascimento em 
Goiânia não tinha recursos para esse tipo de 
patologia, a mãe ficou 17 dias procurando por 
hospitais públicos e particulares onde não obteve 
sucesso, e os médicos coditaram a possibilidade de 
fazer uma cirurgia de troca de sexo e injeção de 
hormônios femininos, pela falta de conhecimento 
sobre a extrusão. Também foi coditado que o 
menino não iria andar normal, iria ter uma marcha 
conhecida popularmente como “marcha de pato ou 
de pinguim”. 

A mãe achou um médico pediatra e urologista 
em Brasília, mas pelas complicações que a extrofia 
pode causar ela exige uma experiência do médico 
com a patologia. 
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A cirurgia de reconstituição da bexiga e 
indicada para ser realizada até 3 dias de vida do 
recém nascido, o D.E.P.D.S. conseguiu realiza-la 
com 36 dias de vida, no dia 21 de julho de 2015, mas 
sem grandes problemas, a cirurgia durou cerca de 8 
horas, onde foram realizados 4 procedimentos: a 
bexiga foi reposicionada para dentro, correção da 
diástase púbica aproximando a sínfise púbica, 
retirou as hérnias bilaterais e realizou a correção de 
epispadia. 

Pela posição que o D.E.P.D.S. ficou 
imobilizado, ele ficou com o pé torto, onde o médico 
falou da possibilidade da criança ter um atraso 
motor, mas logo ele começou a realizar fisioterapia 
para essa correção onde obteve grande sucesso, 
realizou a fisioterapia por um ano e hoje o 
D.E.P.D.S. apresenta marcha normal para sua 
idade. 

Hoje o D.E.P.D.S. se apresenta como uma 
criança sem nenhum atraso pela doença, com 
marcha normal, até o momento a cirurgia foi bem 
procedida, sem infecções urinárias atualmente, a 
incontinência será possível saber se ele apresentará 
somente aos 5 anos de idade por ser muito novo 
ainda, mas ele está com um padrão normal controle 
para sua idade, porém ele tem um procedimento 
cirúrgico para realizar para epispadia, devido a um 
ferimento que ocorreu, e também faz uso do 
medicamento chamado retemic, e da cefalexina, a 
criança vem apresentando sempre grandes 
avanços. 
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Antes e após a cirurgia do D.E.P.D.S. 
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Imobilização após a cirurgia 
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Atualmente a bexiga e órgão genital do D.E.P.D.S. 
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D.E.P.D.S. 
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D.E.P.D.S  
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Caso 2:  
 

W.S.M., um garoto de 12 anos, nascido na 
cidade de Curionópolis-PA, uma cidade pequena e 
sem recursos para tratar crianças com extrofia de 
bexiga. W.S.M. foi diagnosticado com extrofia após 
o nascimento, e viveu por muito tempo sem 
acompanhamento adequado para a má formação, 
depois de muito tempo foi transferido para Bélem-
PA, porém lá também não havia médicos 
especialistas para essa má formação, de Belém 
W.S.M. foi encaminhado para Goiânia, onde passou 
por oito cirurgias, onde a primeira cirurgia foi para 
reposicionamento da bexiga, retirada das hérnias, e 
reconstituição do pênis. Após isso a sua cirurgia 
prolapso por quatro vezes.  

Com 3 anos de idade ele começou a 
apresentar um prolapso retal, onde o intestino saiu 
pelo ânus, isso permaneceu até os 11 anos de idade 
do garoto. Com quase 5 anos de idade, uma pedra 
começou a crescer na bexiga do garoto, onde só foi 
retirada aos 11 anos de idade quando a pedra já 
apresentava 50mm.  

Hoje o garoto faz tratamento em um hospital 
de Brasília-DF, com um cirurgião e urologista 
pediátrico, especialista em extrofia, onde já foi 
realizado o reparo do prolapso retal, retirada da 
pedra que se encontrava na bexiga, e reparo do 
pênis do menino. Após 8 dias de operação a cirurgia 
abriu novamente, o Dr. refez a cirurgia, após mais 8 
dias a cirurgia reabriu onde o Dr. achou por bem não 
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fecha-la novamente, pois ele terá que passar por 
outra cirurgia em breve.  

Hoje o garoto se encontra com a bexiga 
exposta, com uma parte da cirurgia aberta, 
apresenta incontinência urinária, e uma dificuldade 
na marcha, pois apresenta a marcha conhecida 
popularmente como “marcha de pato”. A próxima 
cirurgia esta programada para fazer a ampliação e 
reposicionamento da bexiga, para que ele tenha 
uma melhor qualidade de vida e possa parar de usar 
fraldas, pois por todos os problemas o garoto 
necessita do uso de fraldas. O garoto chegou ao 
médico em que se consulta hoje por intermédio da 
ONG NAPEX, que começou a assisti-lo e 
encaminha-lo a tratamentos e profissionais 
adequados para a extrofia que ele apresenta. 
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Pedra retirada da bexiga de W.S.M. em cirurgia. 
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Bexiga e órgão genital de W.S.M. atualmente. 
 

O objetivo da fisioterapia na extrofia de bexiga 
é de auxiliar e ajudar no controle urinária, por meio 
da fisioterapia uroginecologica, trabalhando reforços 
e reflexos musculares, entre outros. Outro objetivo 
interessante nesses casos são os de auxiliar e 
treinar a marcha, para que eles tenham um padrão 
de marcha o mais adequado possível. Porém o 
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tratamento desses pacientes precisa do 
acompanhamento de uma equipe multifuncional. 
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6.MIELOMENINGOCELE 
 

Fabiana Da Silva Santos 
 

A Mielomeningocele também conhecida 
como espinha bífida ocorre devido a má formação 
congênita do sistema nervoso, onde a porção 
posterior do canal vertebral se fecha de forma 
incompleta,  resultando na  falta de união dos arcos 
vertebrais e consequentemente, ocorre exposição e 
alteração de estruturas neurológicas (medula 
espinhal e raízes nervosas) . No Brasil, a incidência 
é de 2,28: 1.000 nascidos vivos.  

O tubo neural é uma estrutura embrionária, 
antecessora na formação do cérebro e medula 
espinhal. A constituição da calota craniana e coluna 
vertebral, depende do fechamento desse tubo que 
ocorre entre 3 a 4 semana de gestação.   

 O fechamento defeituoso do tubo neural 
pode acarretar em uma anomalia chamada espinha 
bífida, essa se manifesta de duas formas distintas:  
espinha bífida oculta onde a pele encobre a lesão e 
não há deslocamento de elementos neurológicos, 
geralmente resultando em  déficits neurológicos 
irrelevantes; na meningocele há uma protrusão 
(saliência)  cística recoberta por pele, em que 
frequentemente não há elementos neurológicos 
contidos no saco e as alterações neurológicas são 
mínimas. E mielomeningocele, que é o tipo mais 
frequente e grave de espinha bífida levando ao 
aparecimento de uma protusão cistica e em 
consequência  á exposição de estruturas como 
medula espinha e meninges podendo estar 
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recoberto por uma fina camada  epitelial contendo 
líquor,  essa condição não oferece barreira de 
proteção quanto ao meio externo. Em 80% dos 
casos, a ocorrência é   na região lombar. Outros 
locais possíveis são as regiões cervical, sacral e 
torácica. 

A etiologia da Mielomeningocele é 
multifatorial. Muitos estudos demonstram que a 
predisposição genética e fatores ambientais 
desfavoráveis são fatores de risco associado. 
Porém o ácido fólico é o mais importante fator de 
risco para os defeitos do tubo neural identificado até 
hoje. A suplementação Peri-concepcional e durante 
o primeiro trimestre de gravidez tem reduzido tanto 
o risco de ocorrência como o risco de recorrência 
para os defeitos do tubo neural.  

O quadro clínico da criança portadora de 
mielomeningocele pode ter variações, a gravidade 
das sequelas neurológicas se dá de acordo com a 
altura da lesão, quanto mais alto o nível de 
comprometimento, maiores serão as complicações. 
O nível do  comprometimento  medular  é que 
determina  o  prognóstico  motor, e  quanto  mais  
baixo  este  nível, como em região lombo-sacro 
melhor o prognostico para deambulação. Entre as 
principais complicações relacionadas estão: 
distúrbios neurológicos, ortopédicos e renais.  

Como distúrbios neurológicos, observa-se o 
comprometimento no desenvolvimento 
neuropsicomotor, a hidrocefalia (acúmulo de líquido 
dentro do crânio), malformação de Arnold Chiari 
(malformação congênita do sistema nervoso) a 
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bexiga e o intestino neurogênicos. As manifestações 
ortopédicas ocorrem sob a forma de paralisia de 
membros inferiores, pé torto congênito, luxação 
congênita de quadril, escoliose, deficiência motora e 
contraturas musculares generalizadas. O 
acometimento renal decorrente da bexiga 
neurogênica  é caracterizado por incontinência 
urinária, alterações na sexualidade, refluxo 
vesicoureteral (fluxo retrógrado de urina da bexiga 
em direção ao ureter e rim) e hidronefrose (dilatação 
interna do rim ou de seu sistema coletor).  

O diagnóstico pode ser feito através de um 
ultrassom morfológico realizado entre a 20 e 24 de 
gestação. Esse exame permite ao médico visualizar 
imagens tridimensionais do feto e os seus 
movimentos. Exames de pré-natal podem ajudar no 
diagnóstico precoce da mielomeningocele, embora 
não sejam totalmente precisos, pois em muitos 
casos o diagnostico só é realizado após o 
nascimento.  

O tratamento para correção da 
mielomeningocele é cirúrgico e pode ser realizado 
intra útero,  

ou após o nascimento. A cirurgia tem como 
objetivos fundamentais  a preservação de todo 
tecido nervoso, reconstituição anatômica e a 
minimização e prevenção do risco de infecção do 
sistema nervoso central. O procedimento cirúrgico 
deve ocorrer o mais precoce possível. Uma vez 
avaliada as condições clínicas cardiopulmonares, do 
paciente, o reparo cirúrgico deve ocorrer idealmente 
nas primeiras 24 horas após o nascimento. 
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 Em 2011, foi publicado  um estudo 
prospectivo e randomizado,  comparando  a 
correção pré natal da mielomeningocele  com  a 
correção  após o nascimento, no qual foi 
demonstrado que os fetos  submetidos  à correção 
antenatal (antes do nascimento) tinham  50%  
menos  necessidade  de derivação ventrículo-
peritoneal para tratar a hidrocefalia, além do dobro 
da possibilidade  de deambular sem qualquer 
auxílio. 

O objetivo deste capítulo é apresentar um 
relato de caso de um paciente de 9 meses, sexo 
masculino portador de mielomeningocele, onde será 
abordado a evolução no desenvolvimento 
neuropsicomotor apresentado pela mesma,  após 
intervenção da fisioterapia pelo conceito bobath. 

A mãe P.G. 28 anos engravidou de forma 
planejada, realizou todo pré- natal e cumpriu todas  
as orientações médicas. Ela relata uma gravidez 
tranquila, até então a expectativa era de uma criança 
saudável.  

J.J.G.C, nasceu em 08 de dezembro de 2016 
de parto cesárea, com 40 semanas de gestação, 
pesando ao nascer 2.455 kg e estatura de 47 
centímetros. Apenas no dia do nascimento, foi  
diagnosticado  com mielomeningocele a nível de 
L2(segunda vértebra lombar). O nascimento ocorreu 
no H.R.T e lá permaneceu por sete dias a espera da 
cirurgia. Familiares relatam que devido a demora do 
hospital em realizar a cirurgia, foi solicitado uma 
ordem judicial, onde através da mesma 
conseguiram que a cirurgia fosse realizada. Após o 
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processo cirúrgico permaneceu em observação por 
mais sete dias, como não apresentou nenhuma 
complicação teve alta. Devido a mielomeningocele 
faz acompanhamento com especialista 
mensalmente e fisioterapia desde os primeiro meses 
de vida. 

Atualmente Joaquim, faz fisioterapia na 
Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, e 
como evolução da terapia a que foi submetido 
apresenta controle de cabeça e tronco, um bom 
cognitivo, e um excelente prognostico para marcha. 
A  Fisioterapia foi inserida de forma precoce na vida 
de J.J, mostrando ser  esse um fator determinante 
para os avanços  alcançados na terapia até o 
presente momento. 

O tratamento realizado em J.J, tem como 
objetivo facilitar o  desenvolvimento 
neuropsicomotor para que o mesmo venha ser 
estimulado a desenvolver posturas e movimentos 
normais de acordo com a idade que apresenta.  
Entre algumas das atividades propostas estão: 
ganho de força muscular em membros inferiores, 
estimular marcha e atividades motoras. 

J.J.G, vem sendo estimulado através do 
conceito Bobath  a técnica foi desenvolvido 1940, 
pelos alemães Dr. Karel Bobath médico e Bertha 
Bobath fisioterapeuta.  O principio do conceito é 
inibição de padrões e reflexos anormais e facilitar os 
movimentos normais.  

A fisioterapia tem papel fundamental na 
reabilitação da criança com mielomeningocele, visto 
que a manifestação clínica, as complicações que a 
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patologia pode acarreta, demanda uma anamnese 
criteriosa, e a necessidade de estabelecer um 
programa terapêutico individualizado e adequado 
para cada caso, visando o DNPM normal e típico á 
idade e  tentar promover o máximo de 
independência funcional a essa criança e adaptação 
ao âmbito social.  Ressaltando que mesmo que o 
prognóstico seja bom é importante que essa criança 
esteja bem assistida por acompanhamento 
multidisciplinar.   
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*Mielomeningocele corrigida                                                  

*pós-cirúrgico    
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                      *Membros inferiores J.J.                             
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* marca cirúrgica 
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7.PARALISIA CEREBRAL GEMELARES 
UNIVITELINO 
 

Leonardo Gama Alves 
 
Introdução 
 

A paralisia cerebral (PC) consiste numa lesão 
crônica não progressivo que acomete o sistema 
nervoso central imaturo e em desenvolvimento, 
ocasionando alterações e disfunções motoras 
cognitivas e na execução dos movimentos 1,2. O 
conjunto de desordens presentes na criança com PC 
pode limitar seu desempenho nas funções motoras 
e afetar a realização de suas atividades de vida 
diária, como alimentação, vestuário, locomoção, 
higiene pessoal e integração social (1), (3), (4). 

A classificação da PC entre outros 
parâmetros é realizada mediante a classificação do 
tônus muscular, padrão de expressão motora, 
região de comprometimento cerebral e gravidade. 
Os padrões de alteração do movimento observado 
estão relacionados com a localização da lesão e 
extensão no cérebro o que determina a sua 
gravidade, com isto temos a classificação 
topográfica.5  

Os Motivos que venham a causar a Paralisia 
Cerebral podem ocorrer em três estágios da 
gestação, antes (pré-natal), durante (perinatal), e 
depois (pós-natal). O que pode vim causar a 
paralisia cerebral antes do nascimento são mulheres 
que apresentem um intervalo de ciclo menstrual 
reduzido (menor que três meses), e também os 

Lucas Gabriel Rocha Farago
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longos (maiores que três anos), histórico de 
tentativas de aborto e relato familiar de doenças 
motoras6.  

Origens de paralisia cerebral durante a 
gravidez estão associadas a malformação 
congênita, classe social, crescimento intrauterinio 
atrasado, gravidez gemelar, hipertireoidismo da mãe 
e também o uso de hormônios estrógenos6. 

Posteriormente a gravidez, as causas podem 
vim do descolamento da placenta prematuro, 
anoxia, além de algumas alterações como 
bradicardia fetal, a presença de mecônio, assim 
como baixos valores do Apgar e encefalopatia da 
criança após o parto6. 

A classificação topográfica na qual podemos 
iniciar falando em relação a Monoplegia que é o 
acometimento de perdas funcionais de um membro 
do corpo7, 8. 

Hemiplegia é uma manifestação com maior 
comprometimento do membro superior junto com 
sinais de espasticidade, hiper-reflexia e sinal de 
Babinski. O paciente apresenta uma postura de semi 
flexão do membro superior, permanecendo o 
membro inferior em hiper extenção com adução e o 
pé equino. É comum hipotrofia dos segmentos 
acometidos7, 8.  

Hemiplegia bilateral (quadriplégica ou 
tetraplegia), bilateral ocorrem lesões difusas 
bilateral no sistema piramidal dando além da grave 
tetraparesia espástica com intensas retrações em 
semi flexão, e pode acarretar junto com microcefalia 
e epilepsia7, 8. 
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Diplegia é comprometimento dos membros 
inferiores, comumente notável uma acentuada; 
hipertonia dos adutores, que configura em alguns 
doentes o aspecto semiológico denominada 
síndrome de Little (postura com os membros 
inferiores cruzados e marcha “em tesoura”). Há 
varias gradações quanto à intensidade, podendo ser 
pouco afetados enquanto outros evoluem mal com 
graves limitações funcionais. Os dados 
semiológicos são muito variáveis. No primeiro ano 
de vida, a criança apresenta-se hipotônica, 
evoluindo gradativamente para uma outra fase em 
que se observa um quadro de distonia intermitente. 
Nos casos mais graves os pacientes podem 
permanecer num destes estágios por toda a sua 
vida, porém geralmente passa a exibir hipertonia 
espástica, inicialmente extensora e, com graves 
retrações semi flexoras7, 8. 

O diagnóstico clínico de PC usualmente 
envolve avaliação do atraso no desenvolvimento 
motor, persistência de reflexos primitivos, assim 
como, presença de reflexos anormais, e a 
dificuldades nas reações de proteção, tal como a 
resposta da reação de pára-quedas. O tratamento 
envolvendo crianças com PC necessita de uma 
equipe multiprofissional buscando minimizar o 
impacto desta patologia no seu desenvolvimento 
motor mais próximo do normal9.  
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Malformações congênitas: 
 

Diversos estudos têm atestado uma maior 
prevalência de anormalidades ao nascimento em 
gêmeos do que em fetos únicos. Pois são as mais 
recorrentes entre pares de gêmeos monozigóticos. 
Gêmeos dizigóticos apontaram taxas equivalente de 
malformações congênitas daquelas descritas para 
gestação única. As malformações que se faz mais 
constantes são: anomalias do SNC, sistema 
cardiovascular e defeitos do trato gastrintestinal. 
Melnick e Myrianthopoulos monstraram que a 
incidência de anomalias congênitas entre gêmeos 
monozigóticos com placenta dicoriônica é 
semelhante à ocorrência em gêmeos monozigóticos 
com placentas monocoriônicas. Naquela 
circunstância, a ocorrências de malformações 
congênitas tem uma significativa associação com 
zigosidade, mas não com placentação. 10 

O objetivo deste trabalho é relatar o caso 
clínico de duas crianças de 15 anos de idade 
portadores de paralisia cerebral gemelares 
univitelino que nunca tiveram interferência da 
fisioterapia, por consequência disso as 
malformações são determinantes para a dificuldade 
da evolução motora. Porém hoje observamos uma 
evolução motora mínima na função de exercer o ato 
de comer uma bolacha sozinho, que para a família 
foi de evolução e independência funcional. 
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Relato de caso  
 

Portadores de paralisia cerebral gemelares 
univitelino as crianças V.E.L.P , V.G.L.F, sexo 
masculino, brancos, nascido no dia 03/07/2002, avó 
relata que não houve intercorrências durante a 
gestação, a mãe das crianças fez acompanhamento 
pré natal, histórico de prematuridade, nasceu de 34 
semanas, parto normal, porém durante o trabalho de 
parto as crianças sofreram uma hipóxia neonatal 
aguda e o paciente V.G.L.F ingeriu o líquido 
amniótico, após o nascimento as crianças 
permaneceram 15 dias  internados na UTI, logo 
após receberam alta e foram amamentados durante 
8 (oito) meses, nesse mesmo período os pais e avós 
perceberam que as crianças apresentavam atraso 
no desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), 
desde então foi realizado alguns exames 
complementares, como eletroencefalograma, 
tomografia, na qual foi constatado a paralisia 
cerebral e acusou também o vírus chamado de 
citomegalovírus no exame de sangue. Foi quando 
iniciaram a terapia ocupacional no centro de ensino 
especial que fica localizado no Gama cidade satélite 
do distrito federal, onde ficaram por 3 anos em 
tratamento, nos trabalhos de hidroterapia o V.E.L.P 
com o auxílio conseguia trocar algumas passadas, e 
quando fora da água, ou seja no solo, também dava 
passadas segurando em objetos, este ganho 
apresentou com 02 anos de idade. Por outro lado, o 
V.G.L.F também conseguia trocar algumas 
passadas com o auxílio dentro da piscina, e quando 
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fora da água, se arrastava utilizando o apoio dos 
joelhos isso já com 2 anos e 6 meses de idade. 
Começou a fazer acompanhamento fisioterapêutico 
aos 4 anos de idade no centro clinico de Valparaiso 
de goiás por apenas 6 (seis) meses, depois ficaram 
8 (oito) anos sem fazer nenhum tratamento 
fisioterapêutico, nesse intervalo sem a fisioterapia 
as crianças receberam um tratamento de Botox nos 
membros inferiores. Aos 13 anos de idade voltaram 
a realizar sessões de fisioterapia na faculdade 
Facesa da cidade de Valparaiso de goiás, nesse 
período obtiveram um ganho mínimo na evolução 
motora através do conceito Bobath. É importante 
ressaltar que foi realizado uma avalição 
goniométrica e tivemos os seguintes resultados. 

 
Paciente (V.G.L.F.) 

 
Membros Direitos: 
Flexão de cotovelo: Passivo: 135 º Ativo: 149 º 
Extenção de cotovelo: Passivo: 60 º Ativo: 21 º 
Flexão de joelho: Passivo: 125 º Ativo: 140 º 
Extenção de joelho: Passivo: 60 º Ativo: 40º 
 
Membros Esquerdos:  
Flexão de cotovelo: Passivo: 150º Ativo: 160 º 
Extenção de cotovelo: Passivo: 82 º Ativo: 40 º 
Flexão de joelho: Passivo: 130 º Ativo: 142 º 
Extenção de joelho: Passivo: 85 º Ativo: 73 º 
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Paciente (V.E.L.P.) 
 
Membros Direitos: 
Flexão de cotovo: Passivo: 155 º Ativo: 160 º 
Extenção de cotovelo: Passivo: 90 º Ativo: 70 º 
Flexão de joelho: Passivo: 135 º Ativo: 150 º 
Extenção de joelho: Passivo: 96 º Ativo: 70 º 
 
Membros Esquerdos:  
Flexão de cotovo: Passivo: 140 º Ativo: 155 º 
Extenção de cotovelo: Passivo: 80 º Ativo: 43 º 
Flexão de joelho: Passivo: 120 º Ativo: 150 º 
Extenção de joelho: Passivo: 70 º Ativo: 50 º 
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Foto 1 – V.E.L.F. 
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 Foto 2 – V.G.L.F. 

Atualmente o diagnóstico é sequela de 
paralisia cerebral do tipo diplegia, apresenta-se, 
hiperextensibilidade de tronco, déficit de equilíbrio, 
redução de dissociação de cinturas escapular e 
pélvica, encurtamento da musculatura posterior de 
MMII e adutores de quadril, quando sentado faz 
apoio em sacro, não faz uso de órteses. 
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8.PROJETO BENJAMIN 
 

Aline Santos da Costa* 
                    Leonardo Coriolano Dutra* 

                    Lisiê Mayara da Silva Costa*  
                     Eligiane Araujo Lima*  

 
 O Projeto Benjamin se desenvolveu na 
Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires no 
ano de 2005 tendo como objetivo a interação da 
comunidade e os alunos, trazendo diversão e 
utilizando técnicas da fisioterapia. No projeto 
buscamos experiência para os docentes além da 
sala de aula. A Facesa coloca a nossa disposição 
mensalmente os espaços físicos para ser feito a 
recepção das crianças, tendo em vista que o projeto 
serve como meio entre o docente e a realidade 
social tornando-se profissionais mais capacitados.   
 Tendo em vista as mudanças necessárias 
optamos por práticas em que o público tivesse que 
interagir entre si, e exercer grande força cognitiva 
por meio de atividades lúdicas e um alto grau de 
força motora com atividades competitivas e 
dinâmicas. As crianças realizaram as seguintes 
atividades: teatro, corrida de saco, balão d’água, 
pula- pula, varal cultural e orientações quanto o peso 
da mochila da escola e a forma correta de usá-la.  
 O Teatro, onde elas contaram e encenaram 
uma historia, e com isso trabalhamos a expressão 

																																																													
* graduando(a) em Fisioterapia pela Facesa (Faculdade Sena 
Aires). 
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verbal e corporal e criativa, fazendo com essas 
crianças exercite a sua memória e agilidade mental.  
 A Corrida de Saco, as crianças mostraram 
uma agilidade de esforço, velocidade e resistência, 
juntamente trabalhando e ajudando a desenvolver 
ainda mais a coordenação motora das mesmas.  
 O Balão com água é uma brincadeira onde 
eles teriam que jogar o balão com água um para o 
outro sem deixar cair, e com isso trabalhamos a 
coordenação motora e propriocepção, 
desenvolvendo o cognitivo e lógico, noções de 
equilíbrio e de alternância, atenção e 
direcionamento e de força. 
 Pula-Pula onde se tem vários benefícios, pois 
tira as crianças do sedentarismo, trabalhado o 
sistema cardiorrespiratório, ajudando no equilíbrio e 
coordenação motora dessas crianças. 
 Na orientação quanto as mochilas escolares, 
pesamos as crianças e a mochila, é de acordo com 
isso explicamos que a mochila tem que ter 10% do 
seu peso para que não houvesse alteração em sua 
postura e conseqüentemente em sua coluna. 
 Hoje recebemos quarenta e cinco (45) 
crianças desta comunidade, onde os responsáveis 
deixam as crianças as 8:00 horas da manhã em 
nossa responsabilidade e voltam para buscá-los as 
11:30 horas. 
 São crianças com idade de 7 a 15 anos onde 
desenvolvemos atividades, com brincadeiras, 
distribuição de brinquedos arrecadados pela 
comunidade acadêmica, prendas e por fim um 
lanche.   
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 Com o projeto Benjamin, buscamos o retorno 
dessas crianças ao ambiente infantil e induzi-las a 
uma melhor qualidade de vida, fazendo uma melhor 
recepção para que eles possam se sentir em casa.   
 A Facesa junto ao corpo discente e docente 
determina extrema importância a esse Projeto de 
Extensão, pois é relevante a está comunidade e os 
seus discentes. 
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9.PROJETO CONTINUADO DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL: PROPOSTA DE 
INTEGRALIZAÇÃO DA EXTENSÃO NA 
ESTRUTURA CURRICULAR 
 

Rodrigo Marques da Silva 
 
Identificação do Projeto:  Projeto Continuado de 
Responsabilidade Social da Facesa 
Docente Responsável:  Prof. Dr. Rodrigo Marques 
da Silva 
Curso(s): Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia. 
Atividade de caráter multiprofissional?    
Sim (X )    Não (   ) 
 
 
Introdução e Justificativa 
 
 As instituições de ensino superior da área de 
saúde, enquanto espaços de ensino-aprendizagem 
voltadas à formação de recursos humanos capazes 
de prevenir e tratar doenças e promover a saúde nos 
âmbitos individual e coletivo, devem garantir um 
canal eficaz de comunicação com a comunidade 
onde se inserem para que os benefícios de sua 
existência e funcionamento sejam um bem comum e 
não exclusivo dos alunos e docentes da instituição.  
 Nesse contexto, tendo em vista a atual 
inserção social da Faculdade Sena Aires (Facesa) no 
munícipio de Valparaíso de Goiás(GO), 
especialmente na formação de recursos humanos 
na área de saúde, é imprescindível que o 
investimento realizado pela comunidade neste 
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espaço de ensino seja convertido em benefícios e 
avanços no campo social. Para isso, é preciso 
adotar posturas, comportamentos e ações que 
promovam o bem-estar e a saúde dos seus públicos 
interno e externo, ou seja, estratégias que 
promovam a responsabilidade social.  
 Nesse sentido, entende-se que, ao 
desenvolver ações de prevenção de doenças e 
promoção de saúde que atendam as necessidades 
da comunidade sob a tutela dos docentes e alunos 
da instituição- todos os atores envolvidos serão 
beneficiados. Os alunos, enquanto aprendizes, 
poderão incrementar seus conhecimentos e 
fortalecer a interface teoria-prática no seu processo 
formativo; os docentes poderão vivenciar a 
realidade da sociedade local, formatando seu 
processo de ensino as suas demandas biológicas, 
sociais e psíquicas; e a comunidade poderá 
consumir todas as ações voluntárias ofertadas pela 
instituição, do que se espera real contribuição da 
Facesa para a prevenção de agravos à saúde no 
município, com a promoção da saúde em médio e 
longo prazo.  Adicionalmente, frente ao contexto 
atual de formação e atuação dos profissionais de 
saúde, é importante que o caráter multiprofissional 
seja estimulado desde a formação profissional, de 
forma que proporcione o intercâmbio de 
informações entre os diferentes campos do saber, 
com respeito a campo de conhecimento de cada 
área.  
 Com base nisso, propõem-se a realização da 
Semana de Responsabilidade Social na Faculdade 
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Sena Aires, unidade de Valparaíso de Goiás, com 
caráter multiprofissional, sob tutela dos cursos de 
enfermagem, fisioterapia e farmácia. 
 
Objetivo Geral 
 
Promover e fortalecer a responsabilidade social da 
Faculdade Sena Aires no campo da saúde frente à 
comunidade, incluindo crianças, adolescentes, 
adultos e idosos, da cidade de Valparaíso de Goiás 
e região. 
 
Objetivos Específicos 
 
- Pressão Arterial Sistêmica e Hemoglucoteste- 
Mensurar Pressão Arterial Sistêmica e Glicemia 
Capilar para, então, fornecer orientações de 
prevenção e autocuidado a hipertensão e diabetes 
mellitus com foco nas necessidades individuais de 
adolescentes, adultos e idosos.  
 
- Oficina- Cadeia de Transmissão do HIV- 
Promover o conhecimento sobre a prevenção do 
HIV/AIDS em estudantes de na fase de pré-
adolescência e adolescência. 
 
- Autoexame de Mama- Promover o autocuidado e 
a prevenção do câncer de mama por meio do ensino 
do autoexame da mama entre adolescentes e 
adultos. 
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- Exame Papanicolau- Fortalecer as ações locais 
de identificação e prevenção do Papiloma Vírus 
Humano (HPV) e prevenção do câncer de colo 
uterino entre as adolescentes e adultos. 
 
 Peak-Flow- Contribuir para a prevenção e controle 
do tabagismo no espaço escolar entre os 
adolescentes e adultos. 
 
- Oficina da Beleza e Preparações perfumadas 
artesanais- Promover o bem-estar e a auto-estima 
dos participantes tendo em vista sua interface com 
a qualidade de vida e saúde da comunidade. 
 
- Balão Artesanal. Pintura de Rosto, Adorno dos 
cabelos em crianças- Promover a integração 
social, incentivando o convívio em grupo por 
intermédio das atividades recreativas com crianças. 
 
- Alinhamento Postural- Apresentar as 
características de uma boa postura e incentivar 
atitudes posturais adequadas no intuito de diminuir 
dores musculoesqueléticas e agravos posturais em 
adolescentes, adultos e idosos.  
 
- Estresse Ocupacional e enfrentamento- Refletir 
sobre os estressores ocupacionais e identificar as 
possíveis formas de enfrentamento do estresse no 
trabalho.  
 
- A importância do uso dos EPI’s EPC’s 
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- Ginástica Laboral 
 
- Alimentação de baixo custo para controle de 
diabetes e hipertensão 
 
- Preparo de alimentos anticâncer de baixo custo 
 
 
Público Alvo:  
Crianças e Adolescentes de Valparaíso de Goiás e 
região.  
Adultos e Idosos do município de Valparaíso de 
Goiás e região. 
 
Materiais e Métodos 
 
Pressão Arterial Sistêmica e Hemoglucoteste 
 
 A PAS (Pressão Arterial Sistêmica) será 
medida uma única vez após o repouso de 10 
minutos do indivíduo no local do teste. A medida da 
pressão arterial será realizada por meio de um 
medidor de pressão analógico, com as normas de 
validação exigidas por entidades nacionais. Para a 
medida do comprimento do braço, será solicitado 
que a(o) participante fique em pé e posicione o braço 
com o cotovelo dobrado a 90º e a palma da mão 
voltada para cima. Em seguida, será realizada a 
medida do comprimento do braço desde a face 
lateral do acrômio até o olécrano. Serão 
consideradas normais pressões sistólicas ≤120 
mmHg e diastólica ≤80 mmHg, conforme 
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orientações da Sociedades Brasileiras de 
Cardiologia, Hipertensão e Nefrologia. 
 O Hemoglucoteste será realizado após o 
teste de PAS e permitirá conhecer os níveis de 
glicose casual.  A coleta de sangue capilar será feita 
por perfuração cutânea na região digital lateral e o 
nível glicêmico capilar será mensurado por meio de 
glicosímetro validado pelas entidades nacionais e 
internacionais. Esse teste permite acompanhar e 
avaliar a eficiência do plano alimentar, da medicação 
oral e principalmente da administração de insulina, 
assim como orientar as mudanças no tratamento. 
Além disso, ele permite identificar indivíduos sem 
diagnóstico clínico ou com risco de diabetes mellitus. 
Para o teste, serão utilizadas fitas de Hgt, luvas de 
procedimento, agulha descartável 13x4,5, algodão e 
álcool 70%. Serão considerados normais, resultados 
<200 mg/dL conforme recomendações da 
Sociedade Brasileira de Diabetes. 
 
 “Cadeia de Transmissão do HIV” 
A metodologia balizadora desta atividade será a 
metodologia participativa. Será aplicada a dinâmica 
“Cadeia de Transmissão” que consiste em distribuir 
cartões com três tipos de desenhos aos 
participantes. Os cartões com estrela correspondem 
ao relacionamento sexual sem preservativo; os 
cartões com círculo correspondem à relação sexual 
com preservativo; o cartão com triângulo 
corresponde a uma relação sexual em que um dos 
parceiros é portador do vírus HIV. A quantidade de 
cartões varia conforme o número de participantes. O 
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cartão com o desenho do triângulo é único e os 
demais são divididos em quantidades iguais. 
Enquanto toca uma música todos os participantes 
caminham pela sala. Quando a música pára, os 
participantes devem se reunir em duplas e cada um 
copia as figuras da ficha do outro participante (com 
quem se reuniu no momento). Após repetir esse 
processo 4 ou 5 vezes, os participantes param e é 
explicado para eles o significado dos desenhos em 
seus cartões. Discute-se então a vulnerabilidade 
que as pessoas se expõem quando tem relações 
sexuais desprotegidas. Ao término da dinâmica, os 
participantes refletem acerca da experiência vivida e 
compartilham com o grupo suas conclusões. 
 
Autoexame de mama 
 
Para a execução dos procedimentos que envolvem 
o autoexame de mama, será efetuada triagem por 
meio de questionário com o objetivo de selecionar 
as pacientes com condições favoráveis à realização 
do exame. Esse consistirá na inspeção e palpação 
das mamas em busca de lesões nodulares e/ou 
secreções indesejadas, seguindo as técnicas 
semiológicas adequadas, sendo realizado por 
alunos voluntários do quinto e sexto semestres, sob 
supervisão do Prof. Samuel Martins da Silva .  
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Exame Citopatológico 
 
A coleta de citopatológico preventivo será realizada 
por meio de técnicas específicas, utilizando 
materiais e pedidos de exame fornecidos pela 
Secretaria de Saúde do Valparaiso/GO e as 
amostras serão encaminhadas para o laboratório da 
SES/GO, onde as pacientes deverão receber o 
resultado. A coleta também será efetuada pelos 
alunos do quinto e sexto semestres sob supervisão 
do Prof. Me. Samuel Martins da Silva . Para a 
execução dos procedimentos que envolvem a coleta 
de citopatológico, será efetuada triagem por meio de 
questionário com o objetivo de selecionar as 
pacientes com condições favoráveis à realização do 
exame 
 
Peak-Flow 
 
O Peak Flow Nasal Inspiratório (PFNI) é um método 
objetivo utilizado para aferir o pico de fluxo nasal 
inspiratório. Ele será realizado no próprio laboratório 
da instituição, onde já existe estrutura para tal. O 
teste será realizado por meio do PFNI, sendo 
conduzido com o indivíduo em posição ortostática, 
com aparelho acoplado na região anterior do nariz. 
O PNFI compõe-se de um cilindro plástico de 20 cm 
de comprimento, com diâmetro que varia de 3 a 4 
cm, possuindo duas extremidades: em uma delas 
existem orifícios por onde passa o ar inspirado e na 
outra extremidade está acoplada uma máscara 
facial de inalação que fica em contato com o rosto 
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do participante. Dentro do cilindro, há um diafragma 
que se move de acordo com o fluxo máximo de ar 
inspirado e cessa o movimento assim que cessa o 
fluxo de ar, sendo então feita a mensuração em uma 
escala que varia de 30-370 litros/minuto, que fica 
gravada na superfície do cilindro. Após a realização 
do teste, serão fornecidas informações com vistas a 
prevenção e abandono do tabagismo. A duração 
prevista para o teste é de 1 minuto, período em que 
serão feitas 3 medições do pico do fluxo inspiratório 
e mais 4 minutos para orientações sobre o 
tabagismo, o que totalizará aproximadamente 5 
minutos por participante. 
 
Oficina da Beleza e Preparações perfumadas 
artesanais 
 
Preparações perfumadas artesanais: os alunos irão 
ensinar os participantes como preparar sachês 
aromáticos e aromatizadores de ambiente em casa. 
Também haverá uma base de luva de silicone, 
previamente preparada, na qual os participantes irão 
acrescentar essência e corante (se quiserem) e 
poderão levar pra casa. 
Oficina da beleza: os alunos irão preparar 
previamente as máscaras faciais para realizar os 
procedimentos de limpeza, esfoliação, peeling, 
hidratação e lifting facial com fórmulas obtidas à 
partir de derivados alimentares. No momento do 
evento, por meio de divisão de mesas de forma 
sequencial e lógica, cada grupo de alunos irá 
atender uma das fases do tratamento facial. Ao final 
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da ultima etapa de tratamento, cada participante irá 
receber um sachê aromático e um mini folder com 
as “receitinhas” de cada uma das máscaras 
caseiras. 
 
Balão Artesanal. Pintura de Rosto, Adorno dos 
cabelos em crianças 
Uso de método participativo através de atividades de 
informação, fundamentadas principalmente na 
interação prática dos participantes com os docentes 
e alunos do curso de fisioterapia. 
 
Alinhamento postural 
O método participativo, buscando a biomecânica 
postural e identificar suas possíveis alterações. Será 
realizado através de uma máquina fotográfica e uma 
impressora, dando o retorno ao nosso público. 
 
- Estresse Ocupacional e enfrentamento. 
Será realizado oficina teórico-prática com docentes 
e discentes da instituição sobre os estressores no 
trabalho, o estresse em suas diferentes concepções 
(biológicas e psicossociais), bem como as formas de 
enfrentamento ao estresse. Após a exposição 
teórica, serão criadas situações exemplo do 
cotidiano de trabalho e discutidas coletivamente 
possibilidades de enfrentamento e seus efeitos 
sobre a saúde do trabalhador.  
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Entidades/Órgão envolvidos: 
 
Secretaria Municipal de Saúde- Valparaíso de 
Goiás. 
Secretaria Municipal de Saúde- Brasília (Distrito 
Federal) 
Secretaria Municipal de Saúde- Santa Maria (Distrito 
Federal) 
Faculdade Sena Aires. 
 
Docentes Responsáveis 
Samuel Martins da Silva  
Carla Chiste Tomazoli Santos 
Rodrigo Marques da Silva 
Fellipe José Gomes Queiroz 
 
Demais docentes envolvidos 
Brayan Resende  
Regina Célia de Oliveira Martins 
 
CRONOGRAMA SEMESTRAL DE EXECUÇÃO 
2017/02 
 
Setembro 
(18/09- 23/09) 
Eixo Temático: Prevenção e Controle de Doenças 
Crônicas e Infectocontagiosas 
Disciplinas Envolvidas (Carga horária):  
Bases para o Cuidar do Individuo e da família I e II 
(10 horas)- Enfermagem 
Enfermagem na Saúde da Mulher (10 horas) - 
Enfermagem 
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Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Reumatológica 
(10 horas)- Fisioterapia 
Hematologia e Imunologia Clínica(10 horas)- 
Farmácia 
 
Segunda-Feira- 18/09/17 
- Oficina- Cadeia de Transmissão do HIV 
Docentes Responsáveis: Prof. Dr. Rodrigo Marques 
da Silva 
 
Terça-Feira- 19/09/17 
- Oficina- Cadeia de Transmissão do HIV 
Docentes Responsáveis: Prof. Dr. Rodrigo Marques 
da Silva e Prof. Me. Samuel Martins da Silva  
- Alinhamento Postural 
Docente Responsável: Prof. Me. Carla Chiste 
Tomazoli Santos 
 
Quinta-Feira 21/09/17 
- Balão Artesanal. Pintura de Rosto, Adorno dos 
cabelos em crianças 
Docente Responsável: Prof. Me. Carla Chiste 
Tomazoli Santos 
 
Sábado- 23/09/17 
-Pressão Arterial Sistêmica e Hemoglucoteste 
Docente Responsável: Prof. Esp. Regina Célia de 
Oliveira Martins 
- Autoexame de Mama 
Docente Responsável: Prof. Me. Samuel Martins da 
Silva  
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- Exame Papanicolau 
Docente Responsável: Prof. Me. Samuel Martins da 
Silva  
- Oficina- Cadeia de Transmissão do HIV 
Docentes Responsáveis: Prof. Dr. Rodrigo Marques 
da Silva 
- Peak-Flow 
Docente Responsável: Prof. Me. Carla Chiste 
Tomazoli Santos 
-Alinhamento Postural 
Docente Responsável: Prof. Me. Carla Chiste 
Tomazoli Santos 
- Balão Artesanal. Pintura de Rosto, Adorno dos 
cabelos em crianças 
Docente Responsável: Prof. Me. Carla Chiste 
Tomazoli Santos 
Teatro Temático e Enceramento do Evento com 
os alunos participantes 
Docentes Responsáveis: Prof. Me. Carla Chiste 
Tomazoli Santos; Prof. Dr. Rodrigo Marques da 
Silva; Prof. Esp. Regina Célia de Oliveira Martins; 
Prof. Me. Samuel Martins da Silva  
 
OUTUBRO 
Eixo Temático: Outubro ROSA 
Disciplinas de graduação envolvidas (Carga 
horária): 
Enfermagem em Saúde da Mulher e RN (10 horas)- 
Enfermagem 
Enfermagem em Saúde da Criança e do 
Adolescente (10 horas)- Enfermagem 
Fisioterapia Pediátrica (10 horas)- Fisioterapia 
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Fisioterapia na Saúde da Mulher (10 horas)- 
Fisioterapia 
Farmacotécnica I e Cosmetologia (10 horas)- 
Farmácia 
 
19/10- Quinta-feira (19 horas- 22 horas) 
- Comemoração do dia das crianças  
Local: Faculdade Sena Aires 
Docente Responsável: Prof. Me. Carla Chiste 
Tomazoli Santos 
 
21/10 – Sábado (Enfermagem- 8h -12h) 
- DST/AIDS 
-Prevenção da Gravidez Precoce 
- Dinâmica Cadeia de Transmissão 
Local: Escola Classe Porto Rico 
Docente Responsável: Prof. Dr. Rodrigo Marques da 
Silva  
 
26/10/17- Quinta-Feira (19 horas) 
- Autoexame de Mama 
Local: Faculdade Sena Aires 
Docente Responsável: Prof. Me. Samuel Martins da 
Silva  
- Exame Papanicolau 
Local: Faculdade Sena Aires 
Docente Responsável: Prof. Me. Samuel Martins da 
Silva  
- Preparo de alimentos anticâncer de baixo custo 
Local: Faculdade Sena Aires 
Docente Responsável: Prof. Brayan Resende 
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- Oficina da Beleza  
Docente Responsável: Prof. Me. Fellipe José 
Gomes Queiroz 
- Preparações perfumadas artesanais 
Docente Responsável: Prof. Me. Fellipe José 
Gomes Queiroz 
 
NOVEMBRO 
Eixo Temático: Saúde do Trabalhador 
Disciplinas de graduação envolvidas (Carga 
horária): 
Gestão e Planejamento de Serviços de Enfermagem 
(10 horas)- Enfermagem 
Enfermagem em Centro Cirúrgico e CME (10 horas- 
Enfermagem 
Fisioterapia Preventiva e Ergonomia (10 horas)- 
Fisioterapia 
Administração em Farmácia e Deontologia 
Farmacêutica (10 horas)- Farmácia 
 
18/11-Sábado (8h – 12 h) 
Local: Faculdade Sena Aires 
- Ginástica Laboral 
Local: 
Docente Responsável: Prof. Me. Carla Chiste 
Tomazoli Santos 
- A importância do uso dos EPI’s EPC’s 
Local: Faculdade Sena Aires 
Docente Responsável: Prof. Me. Samuel Martins da 
Silva  
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- Estresse Ocupacional e enfrentamento. 
Local: Faculdade Sena Aires 
Docente Responsável: Prof. Dr. Rodrigo Marques da 
Silva 
 
DEZEMBRO 
Eixo Temático: Prevenção e Controle de 
Hipertensão e Diabetes 
Assistência de Enfermagem ao Paciente Critico- 
Enfermagem 
Enfermagem em Saúde do Adulto- Enfermagem 
Clínica Cardiovascular- Fisioterapia  
Clínica Pneumológica - Fisioterapia 
Assistência Farmacêutica e Farmácia Hospitalar(10 
horas)- Farmácia 
 
Sábado- 9/12/17 
- Mensuração de Glicemia Capilar e de Sinais 
Vitais 
Docente Responsável: Prof. Me. Samuel Martins da 
Silva ; Prof. Esp. Regina Célia de Oliveira Martins 
- Terapia Manual 
Docente Responsável: Prof. Me. Carla Chiste 
Tomazoli Santos 
- Alimentação de baixo custo para controle de 
diabetes  
Docente Responsável: Prof. Brayan Resende 
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO 
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FACESA: 
 
Dos discentes 
 
Uma vez que as atividades de extensão aqui 
previstas, passam a fazer parte da estrutura 
curricular do curso, devem ser observados os itens 
abaixo: 
 
- Somente os alunos matriculados nas “disciplinas 
envolvidas” poderão atender as ações previstas 
para o referido mês.  
- Será obrigatória a participação dos alunos das 
“disciplinas envolvidas” nas atividades previstas 
para dado mês.  
- A ausência do aluno implicará duas faltas na 
disciplina em questão e não recebimento do 
certificado de participação. 
- Os alunos de uma disciplina que se ausentarem 
das atividades para o mês corrente não poderão 
realizar atividades de meses posteriores a critério de 
reposição de ausência. 
- A participação do discente nas atividades descritas 
permitirá a obtenção de um certificado de 10 horas. 
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Dos docentes 
 
- Fica sob responsabilidade dos docentes das 
disciplinas envolvidas, a divulgação das atividades 
mensais aos alunos, bem como a organização dos 
mesmos para as atividades previstas. 
- A supervisão da atividade descrita para o mês 
deverá ser supervisionada pelo docente da 
disciplina envolvida, podendo também incluir outros 
docentes de outras disciplinas que tenham expertise 
direta com o eixo temático. 
- Aos docentes, será pago valor referente à 3 horas-
aula pela participação em cada atividade prevista 
sob sua supervisão no referido mês.  
 
Esse projeto torna-se válido e corrente, em integral 
teor, após sua assinatura pelos responsáveis 
abaixo. 
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10.A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NOS 
CASOS CLÍNICOS ASSISTIDOS NA CLÍNICA 
ESCOLA FACESA 
 

Natália Vaz do Nascimento  
 

A assistência de enfermagem a crianças e 
adolescente portadores síndrome de Prune Belly, 
Astrocitoma de Grau II, Síndrome da Deleção do 
Cromossomo 18q, Esquizencefalia, Extrusão da 
Bexiga, Mielomeningocele, Paralisia Cerebral 
Gemelar Univitelino. 

No âmbito da enfermagem pode-se constatar 
que é imprescindível o acompanhamento, na 
atenção básica, dos casos citados acima. 
Portadores de tais doenças necessitam de ampla 
assistência como médicos, fisioterapeutas, 
psicólogos, enfermeiros e etc..,  

O Conselho Federal de Enfermagem dispõe, 
na resolução nº 358/2009, acerca da sistematização 
da enfermagem e a sua implementação em 
ambientes públicos ou privados, onde ocorra o 
cuidado profissional de enfermagem, e dá outras 
providências. Dessa forma cabe ao enfermeiro, ao 
deparar-se com situações similares, adaptar a 
implementação da assistência de enfermagem em 
âmbito privado ou público, pois estará resguardado 
pela lei para atuar de forma a proporcionar uma 
melhor qualidade de vida ao paciente e a família, 
pois não podemos deixar de mencionar que, em 
casos como esses, muitas vezes os pais das 
crianças precisam fazer um acompanhamento 
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psicológico o que pode passar despercebido frente 
a problemática em que a família se encontra. 

O auxílio à família, esclarecimento de dúvidas 
e apoio psicológico é outro fator relevante. Quando 
os pais não estão preparados para lidar com esse 
tipo de situação tornam-se deprimidos, isso é 
refletido diretamente no desenvolvimento da criança 
portadora de tal doença, uma vez que esses pais 
acabam por não aderir ao tratamento e 
acompanhamento da criança. Logo, o profissional 
de saúde deve estar atento a alguns sinais 
característicos para detecção de ansiedade, 
agitação ou até mesmo depressão. 

Caberia aplicar as teorias de enfermagem 
que são um alicerce para a implantação da 
Sistematização de Enfermagem. Dentre essas 
teorias podemos citar, Callista Roy: teoria dos 
processos adaptativos no cuidado, onde o 
enfermeiro reconhece as respostas individuais e 
adapta as estratégias; Virginia Handerson: teoria 
dos componentes do cuidado, onde a enfermagem 
se integra com outras áreas profissionais para 
auxiliar o paciente a tornar-se independente; 
Dorothea E. Orem: teoria do autocuidado, com foco 
no desenvolvimento e confiança no paciente para 
realização de atividades cotidiana. 
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Síndrome de Prune Belly 
 

  A assistência de enfermagem a 
pacientes portadores dessa síndrome, é relativa, 
pois o grau de complicação varia de acordo com o 
paciente, sendo assim, o enfermeiro deve estar apto 
e familiarizado com o manuseio do paciente e 
procedimentos, conhecendo seus precedentes, 
como idade gestacional, peso ao nascer, parto 
normal ou cesáreo, se o recém-nascido apresenta-
se letárgico ou ativo, a quais estímulos ele responde 
e etc.., feito essas observações passamos para o 
planejamento e metas para esse recém-nascido e 
então fazemos o acompanhamento de sua evolução 
com margens para melhorar o plano de cuidado de 
acordo com as resposta apresentadas pelo neonatal 
que nasce com essa patologia 1. 

 
Astrocitoma de grau II 
 

 O enfermeiro pode desenvolver 
técnicas para o melhoramento da vivência dessa 
criança com câncer, o Ministério da Saúde elaborou 
a Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC), aprovada em 2006. A 
PNPIC respalda o uso da Terapia Complementar, 
que são métodos não farmacológicos que podem 
aliviar sinais e sintomas do câncer e do seu 
tratamento, agressivo, uma vez que os 
quimioterápicos atingem não apenas as células 
defeituosa, mas uma grande parte de células sadias, 
esse tratamento complementar visa cuidar de forma 
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holística, com essa integração observa-se de 
imediato uma reação positiva aderida ao tratamento 
farmacológico 2. 

Dentre os vários benefícios encontrados pelo 
tratamento complementar podemos citar a 
diminuição da toxicidade do tratamento 
convencional, a melhora de respostas biológicas, a 
diminuição do estresse e a diminuição do índice de 
reincidência da doença. O tratamento complementar 
é ordenado de três formas: práticas de manipulação 
baseadas no corpo, produtos naturais, práticas de 
corpo e mente. A mais comumente utilizada são as 
práticas de manipulação baseadas no corpo, que 
são as massagens, manipulação espinal e etc. Uma 
variedade de alimentos naturais como frutas 
específicas, ervas, probióticos, minerais, vitaminas 
estão inclusos em produtos naturais. Já as práticas 
de corpo e mente são tai chi, yoga, meditação, 
hipnose que diminuem o estresse e as reações do 
tratamento convencional 2. 

A resolução n° 0500/2015 dispõe sobre o 
estabelecimento e reconhecimento das terapias 
alternativas como especialidade do enfermeiro. 
Dentro da atenção básica  são oferecidos, sem 
custos, pelo Sistema Único de Saúde (SUS): 
Acupuntura, fitoterapia, termalismo crenoterapia 
etc... Geralmente o tratamento para astrocitoma é 
feito por cirurgia, entretanto depende do local de 
inserção do câncer e seu tamanho, quando o 
astrocitoma apresenta-se muito extenso, 
primeiramente é feito um tratamento radioterápico 
e/ou quimioterápico para tentar diminuir e tornar 
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passível de uma cirurgia, contudo os pacientes 
portadores dessas doenças apresentam elevada 
taxa de sobrevida 3. 
 
Síndrome da Deleção do Cromossomo 18q 
 

 Para a identificação dessa síndrome é 
importante que a equipe de profissionais de saúde 
esteja atenta, uma vez que os sintomas 
apresentados podem ser muito similares aos de 
outras síndromes. Para isso o conhecimento 
científico é de suma importância, uma vez que os 
primeiros sinais desta síndrome podem ser 
identificados na consulta de enfermagem pediátrica, 
logo o profissional enfermeiro encaminhará a 
criança para realizações de exames 
complementares para confirmação da suspeita ou 
descarte dessa hipótese. 

     Os principais sinais que podemos observar 
são: atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 
dificuldade de sustentação, e padrões de aparência 
como já citados anteriormente. 

  Para tratamento efetivo dessa patologia é 
necessária uma equipe multiprofissional, onde o 
enfermeiro identifica os diagnósticos de 
enfermagem, implementa um plano de ação focado 
em possíveis resultados de desenvolvimento 
buscando realizá-lo de forma criativa e divertido para 
não perde o interesse da criança. 
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Esquizencefalia 
 

 Não existe um manual específico para 
assistência de enfermagem ao paciente com 
esquizencefalia, muitas vezes o acompanhamento é 
feito principalmente por fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, pediatras e assistentes sociais. 
Contudo, o enfermeiro está apto a contribuir para um 
prognóstico de pacientes portadores dessa 
patologia, atuando em parceria com outros 
profissionais para promover uma qualidade de vida 
para a criança e seus pais, progredindo com a 
integração social sempre que possível. 
 
Extrusão da bexiga 
 

 A Assistência de Enfermagem vai 
variar de acordo com as complicações apresentadas 
pelo recém-nascido. De forma geral podemos 
mencionar que o profissional enfermeiro é o 
responsável pela implementação da sistematização 
de enfermagem (SAE), identificando os possíveis 
diagnósticos de enfermagem, como por exemplo, 
risco de infecções relacionado ao internamento em 
Unidade Terapia Intensiva, recorrência de 
procedimentos invasivos, integridade tissular 
prejudicada relacionada a imobilização do paciente 
no pós-operatório imediato, dentre vários outros 
possíveis diagnósticos. A cirurgia tem caráter 
emergencial e o processo de desenvolvimento da 
criança no pós-operatório é resultante dos cuidados 
prestados pela equipe de saúde. Em caso para 
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extrusão de bexiga há risco aumentado de infecção 
de urina, então a equipe de saúde deve aplicar 
rigorosamente as medidas de prevenção. 
 
Mielomeningocele 
 

Foi comprovado cientificamente que, para 
essa lesão o prognóstico é mais efetivo se a cirurgia 
for realizada intra uterino, contudo só será possível 
se essa malformação estiver entre as torácicas 
(T12) e lombares (L5) 4. 

Apesar de no Brasil existirem algumas 
instituições especializadas em tratamento de 
crianças com mielomeningocele como, por exemplo, 
o Hospital Infantil Alberto Sabin, localizado no 
Ceará, a Associação de Assistência à Criança 
Deficiente (AACD) que fica em São Paulo, podemos 
dizer que ainda é deficitário o sistema, pois a maior 
parte da população não possui poder aquisitivo 
suficiente para arcar com os gastos de fazer um 
tratamento adequado para essa doença. A 
assistência de enfermagem presta assistência aos 
recém-nascidos antes, durante e após o 
procedimento cirúrgico.  

 Antes do procedimento cirúrgico cabe a 
equipe de enfermagem acalmar os pais da criança, 
preparando-os psicologicamente, já em relação a 
criança a ideia é que após o nascimento essa 
cirurgia seja realizada o mais precocemente 
possível. Durante cirurgia deve-se estar atento 
quanto aos batimentos cardiofetais, respiração do 
recém-nascido e resposta ao procedimento que está 
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sendo realizado. No pós-operatório o cuidado é 
contínuo, mas num primeiro momento devemos 
estar atentos a incisão cirúrgica e a cuidados 
específicos com o curativo, para que esse não 
venha infeccionar, uma vez que recém-nascidos 
apresentam o sistema imunológico mais sensível 
que o de um adulto. 

 
Paralisia Cerebral Gemelar Univitelino 
 

A prestação de cuidados do enfermeiro com 
os portadores dessa paralisia cerebral dá-se ,na 
maior parte das vezes, na integração desse paciente 
no meio social, existem grupos de apoio e escolas 
especializadas para essas pessoas, o enfermeiro da 
atenção básica deve passar essas e outras 
informações para os pais, e estar sempre buscando 
uma forma de proporcionar o auto cuidado do 
paciente, ou seja tentar fazer um acompanhamento 
onde o incentivo para que isso ocorra, seja 
constante, ensinando as melhores maneiras e 
incitando os pais a promover esse autocuidado 
juntamente com a equipe de saúde. 
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11. A UTI NEONATAL E SEUS DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS À ENFERMAGEM 

 
Josiane Rodrigues Carvalho 

Myllian Cutrim Penha Soares 
 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(UTIN) e a área específica do hospital para onde se 
levam os recém-nascidos que nascem pré-termo, 
(antes das 37 semanas de gestação), baixo peso, 
com malformação, anomalias congênitas 
importantes, ou que apresentam algum risco de vida 
e merecem atenção especial dos profissionais desta 
área. Na entrada a unidade, deve ser considerada 
algumas precauções como: lavagem das mãos, 
observar o cumprimento das unhas, retirada de 
adornos, prender os cabelos e entre outros cuidados 
de higienização, preconizando o uso do álcool em 
gel a 70%.  

A UTIN deve ser um ambiente propicio ao RN 
e de fácil acesso aos pais, pois, o convívio coopera 
na recuperação.  E uma área fechada, com pouca 
movimentação e deve ficar no centro do hospital 
com acesso rápido a todas as áreas do hospital 
exemplo: centro obstétrico, centro cirúrgico, 
emergência, raios-X e diversos outros setores. 

Há algumas indicações listadas para 
internação na UTIN como: baixo peso, RN pré-
termo, malformações, icterícia que não seja 
fisiológica, convulsões, RN que passou por 
sofrimento fetal, cardiopatias congênitas, doenças 
hemolíticas, RN que precisam de monitoramento 
intensivo, insuficiências respiratórias, pós- parada 
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cardiorrespiratória, anoxia grave, arritmias, 
hidropsia fetal e outros diversos problemas a que 
venha acarretar o neonato em sua instabilidade. 

A assistência da enfermagem na UTIN, e um 
grande desafio, pois, requer atenção e 
conhecimentos especiais da área, pois o paciente a 
ser atendido não fala e deve ser compreendidos 
através de seus gestos, expressões e sons, ou seja, 
e um paciente dependente da equipe profissional. 
Seu atendimento requer planejamento de acordo 
com suas necessidades especiais para manter o 
equilíbrio harmonioso da saúde do RN, lembrando 
que quanto mais cedo for identificado a sua 
patologia, menos risco de vulnerabilidade e 
aspectos negativos surgirão.  

Um dos principais papéis da enfermagem e 
identificar precocemente qualquer tipo de alteração 
no quadro fisiológico do RN além de identificar 
alterações cabem à enfermagem as seguintes 
atividades multidisciplinares: Registro de todas as 
ocorrências e procedimentos em prontuário, 
estimular o RN, criar ambiente propicio livre de 
impulsos nocivos, organiza o pessoal do setor, 
monitorar continuamente, fazer contato pele a pele 
com pai, mãe e familiares, envolver RN em 
incubadora ou berço aquecido, sondagens e punção 
especificas para cada neonato, avaliar padrões 
respiratórios, colocar  RN em posição confortável, 
verificar e anotar sinais vitais de pelo menos 6 em 6 
horas,  promover higienização da pele de acordo 
com estado do neonato, retirar roupas e fraldas com 
excesso de urina ou fezes, manter neonato sempre 
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coberto, promover repouso e conforto mantendo 
cuidados 24 horas por dias evitando manuseio 
excessivo intercalando os cuidados sincronizando 
com outros procedimentos, e com isso diminuir as 
taxas da morbimortalidades. 
 
Humanização do cuidado nas UTIN 
 

 A internação do neonato na UTIN 
proporciona um impacto inospitaleiros tanto para os 
pais como para o RN, por isso e de grande 
importância à humanização na assistência para 
diminuir o sofrimento fisiológico e o estresse 
causado pelos procedimentos invasivos feitos na 
UTIN.  E notável que os métodos tecnológicos 
influenciaram o diagnostico e os cuidados neste 
ambiente, mais a prestação de serviço com intuito 
humanizado e essencial para proporcional uma 
interação entre paciente/profissional e família.  

A humanização e a chave para tirar a má 
visão que o ambiente provoca aos familiares, 
trazendo para eles esperança na recuperação e 
preparando-os para adquirir conhecimento dos 
procedimentos realizados e ter autonomia nos 
cuidados ao RN, trazendo assim a tona por exemplo 
o contato pele a pele (método canguru)  que 
reaproxima e traz mais vínculos entre os pais e o 
filho tirando deste o peso da internação.  

Dentro da humanização devemos incluir 
também a importância do aleitamento materno, 
estimulando a mãe a fazer a amamentação quando 
o neonato tiver condições para ser amamentado, 
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pois além de prover o contato com a mãe, o 
aleitamento materno e fonte de anticorpos, 
proteínas e outros recursos importantes  que ajudam 
que o neonato se desenvolva de forma saudável no 
seu crescimento. Devendo sempre a mãe ser 
orientada quanto à pega correta, forma de 
posicionamento do RN e como deve ser as 
mamadas, e para as mãe que seu bebês tenha 
dietas restritas orientar a importância da doação, 
que beneficiara tanto a ela, pois evitara o 
ingurgitamento mamário, mais também outros RN 
que precisam receber a doação do leite. 

A humanização não e uma técnica, e sim um 
processo paralelo que permeia a vivencia dos 
profissionais que convivem com o paciente, pois 
além de técnica requer uma base, que nos dias 
atuais estar escasso em alguns profissionais: a 
educação sendo este instrumento mais valioso do 
que a própria tecnologia usada no ambiente intra-
hospitalar. Nesse ambiente a humanização 
representa um conjunto de: promoções a saúde, 
melhor tecnologia, acolhimento, respeito, espaço de 
trabalho e a ética profissional que são técnicas bem 
sucedidas para a assistência a saúde do usuário. 

 Podemos concluir que a humanização e 
parte fundamental e importante da enfermagem, que 
atua neste ambiente, pois e através desta de 
medidas feitas é minimizado o sofrimento e o agente 
estressor RN-família, por isso e importante desta 
forma investir na qualificação técnica e trabalhar 
ainda mais o emocional dos profissionais a fim de 
educar o mesmo e mudar a forma de assistir o 
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neonato internado, acolhendo o RN e sua família á 
um ambiente tranquilo e acolhedor. 
 
O vínculo afetivo entre pais/RN 
 

A idealização do nascimento em algumas 
classes de família e algo que causa um grande laço 
entre os pais durante todo o período gestacional e 
puerperal, trazendo diversas modificações na vida 
de ambos.  O momento da internação traz 
desequilíbrio tanto para o RN quanto aos seus pais, 
levando geralmente a uma desordem emocional que 
pode dificultar o entendimento do que estar 
acontecendo ali, e nesse momento em que a equipe 
da UTIN deve agir na assistência ao neonato, pois a 
recuperação não depende somente das 
intervenções multiprofissionais mais também do 
carinho e afeto investido ao bebê, por isso a 
importância do vinculo do RN com os pais.  

E importante também considerar neste meio 
a adaptação da família, os auxiliando na 
reestruturação familiar de acordo com o quadro de 
saúde de seu RN, readaptando-os na organização 
da situação vivida e ao ambiente hospitalar, 
provendo assim um crescimento assistido pelos 
pais, que estarão acompanhando o seu quadro 
clinico e suas eventuais melhoras. Por isso e 
importante salientar as atribuições do profissional de 
enfermagem em relação à assistência ao RN, pois 
não se trata apenas do atendimento ao neonato, 
mais também ao atendimento com os pais e 
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familiares com intuito de integra-los ao ambiente em 
que seu bebê se encontra. 

Por isso a equipe de enfermagem assume 
atribuições  que são referencias para avaliar e 
entender com propriedade o RN e seus respectivos 
familiares durante todo esse tempo nocivo de 
internação, e inenarrável que a assistência de 
enfermagem é importantíssima e prioritária ao RN, 
porem a aproximação dos pais nesse processo e de 
imensa importância para diminuir o estresse de 
ambos nessa jornada tão difícil de transformação de 
rotinas e de sofrimento da família em um todo . 

A entrada da família na UTIN também e um 
aspecto importante a ser comentado, pois e através 
desde ato que proporcionara a vivencia da família 
em especial aos pais. Então nesse âmbito a equipe 
de enfermagem deve ser flexível principalmente 
com os pais, deixando-os adentrar a visitação nos 
horários previstos de rotina de cada instituição. 

 Ao receber a alta o neonato deve estar 
estável com suas funções vitais em parâmetros 
normais, com boa coloração, peso ideal, desmame 
não abrupto de aparelhos, ou seja, o medico ira 
perceber a estabilidade de seus parâmetros vitais e 
prescrever a alta de forma adequada a cada quadro 
clinico dando orientações aos pais sobre os 
cuidados a este RN se for pra casa ou encaminha-lo 
a outro departamento de internação setorial do 
hospital.                    
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12. AUTISMO: SUAS CARACTERÍSTICAS E A 
QUESTÃO FAMILIAR 

            Jaqueline Dias da Silva 
                                Thamires Cardoso da Silva 

 
O Autismo e suas características 
  

O Autismo se caracteriza por um transtorno 
no desenvolvimento que prejudica a capacidade de 
comunicação, onde a interação social também 
é afetada, acometendo diretamente o sistema 
nervoso.  A doença possui um diagnóstico difícil e 
não tem cura. 

A síndrome foi identificada na década de 40 e 
algumas das características mais comuns da criança 
autista são: 
  

Expressões faciais e 
gestos em escassez 

Ausência de um olhar direto às 
pessoas que os rodeiam. 

  
 Barulhos e 
movimentos 
estereotipados com 
obsessiva insistência 
na repetição. 

Isolamento mental, no qual a 
criança autista ignora, exclui e 
despreza os acontecimentos e a 
realidade que vem de outros 
lugares que não o seu habitual. 

Uso anormal da 
linguagem. 

Apresentação de boas relações 
com objetos. 

Elaborados rituais e 
rotina. 

 Fixações e fascinações 
direcionadas e altamente intensas. 

Ansiedade excessiva. Dificuldade em adquirir a fala ou 
perda da fala. 
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Crianças autistas podem apresentar os 
sintomas de forma isolada ou em conjunto. Também 
vale ressaltar que por mais que uma criança tenha 
alguns dos sintomas descritos, isso não significa que 
ela possui a doença. 

As causas não são bem definidas, muitas 
hipóteses foram criadas a fim de identificar a causa 
concreta do desenvolvimento do autismo. Acredita-
se que o autismo ocorre em crianças predispostas 
organicamente, em que houve um trauma emocional 
sendo o precedente da desordem. 

Certos autores atribuem a origem dessa 
doença a perturbações profundas no 
relacionamento da criança com o meio em que 
foi inserido. Outros acreditam que traumas 
emocionais ou o fato de ter sido rejeitado nos 
primeiros meses de vida podem ser a causa desse 
distúrbio. 

Antigamente, como ainda não era conhecido, 
acreditava-se  que o autismo era causado pela 
ausência do pai ou da falta de carinho por parte 
materna. 

Essas  teorias, prejudicaram grandemente o 
conhecimento acerca do autismo, antes que 
fossem  totalmente descartadas. Os pais acabavam 
se sentindo culpados e optavam por esconder os 
filhos da sociedade. Este tipo de preconceito ainda 
persiste nos dias atuais, e é necessário que 
seja  combatido, para que se consiga finalmente 
encontrar caminhos para o tratamento adequado da 
patologia. 
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O autismo pode ser associado com outras 
patologias tais como: 

• Epilepsia; 
• Paralisias cerebrais; 
• Síndromes genéticas. 
O autismo acaba passando despercebido e 

sendo confundido com outros quadros patológicos, 
dificultando assim, seu diagnóstico em alta 
frequência. 

Geralmente eles são mais percebidos pelos 
professores ainda na fase pré-escolar que, no 
convívio cotidiano e familiar, é possível observar 
dificuldade destas crianças em se relacionar com 
outras crianças, com as professoras ou com 
membros da família. A área da saúde ainda não 
dispõe de diagnóstico confiável para estas crianças, 
e gera uma dependência na experiência de 
profissionais especializados para que sua 
identificação aconteça. 

Para fins terapêuticos, não importa se a 
criança apresenta este ou aquele sintoma, mas sim, 
se ela está apta a se relacionar ou não com 
a sociedade. Baseado nisso, surge a necessidade 
de que os pais sejam conscientes e saibam 
identificar os sintomas, bem como procurem maiores 
esclarecimentos para que o diagnóstico seja 
precoce, podendo ter melhoras quando iniciado um 
tratamento adequado e, consequentemente, no 
prognóstico. 

Os casos que apresentam uma forma mais 
graves de autismo são mais fáceis de identificar. 
Existem crianças nessas condições que apresentam 
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desenvolvimento motor sem nenhuma alteração, 
porém se comportam de maneira estranha ou 
inadequada. Algumas não suportam contatos 
físicos, abraços, carinho até mesmo por parte de 
pessoas da família. Há também crianças que, ao 
contrário das citadas, buscam o contato físico, mas 
este é exagerado e repetitivo, podendo buscar esse 
contato até mesmo com estranhos na rua.  

  
Epidemiologia do Autismo 

  
Autismo é um uma patologia que se manifesta 

em todo o mundo em qualquer região geográfica, 
independente de classe social, etnia ou cultura. 

Estudos epidemiológicos feitos 
recentemente  demonstram que a cada mil crianças 
nascidas, 1  delas apresente autismo,  ou seja, 
estaríamos diante de uma porcentagem de 
(0,1%)  Além desses 0,1 %  mais de quatro 
indivíduos da população com transtorno do espectro 
autista, chamada Síndrome de Asperger. 

Pesquisas demonstram que ainda que o 
número de pacientes autistas tenha se elevado, não 
significa que houve aumento da condição patológica 
ou alterações de especificações de diagnóstico. 

Já as amostras clínicas demonstram maior 
incidência em meninos do que em meninas. Um 
fator que pode justificar o aumento de incidência de 
crianças autistas é o diagnóstico precoce da 
doença.  Estudos apontam que com idade elevada 
da mãe a prevalência de nascimento de um autista 
seja de quatro vezes maiores. 
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O autista e a família 

  
O primeiro convívio social da criança autista 

é a própria família, o primeiro contato, as primeiras 
interações, e até mesmo a inclusão, colocando-os 
frente a uma realidade ainda desconhecida. No 
entanto é nesse instante que a família lida com seus 
próprios preconceitos, podendo evoluir para um 
estado de aceitação ou rejeição. 

Quando o diagnóstico é bem aceito, é comum 
a família querer se doar inteiramente para o cuidado 
integral da criança, porém, acabam se 
sobrecarregando, em tratamentos de reabilitação, 
tempo, dinheiro e energia física. É importante 
reconhecer o autista como ser integral, com 
prioridades e necessidades à sua condição, apesar 
de haver dependência, existe também o lado 
individual e pessoal de cada ser humano, que deve 
ser respeitado. 

É necessário que a família abandone a 
necessidade de ficar se penalizando, ou mesmo 
atribuindo um culpado para o caso, o futuro da 
criança está relacionado em como a família é capaz 
de enfrentar tal situação, podendo ser desgastante, 
pois requer uma atenção contínua. Frequentemente 
o autista é agressivo, hiperativo e/ou violento, o que 
altera os níveis de estresse do ambiente familiar. 

A família deve estar buscando informações 
continuadamente, e cabe ao profissional supri-las 
conforme a necessidade, orientando-os em 
educação e saúde no que diz respeito ao espectro 
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autista, os serviços disponíveis, subsídios/ 
alternativas terapêuticas, e tratamentos 
subsequentes. 

O profissional tem a necessidade de ouvir 
mais as famílias, e em conjunto com elas, buscar 
uma solução, tentando entender suas 
necessidades, conflitos e dúvidas.  

Sabe-se que a inclusão social deve começar 
no lar, toda pessoa tem direito de ser ouvido e 
acolhido por seus familiares, estes que devem ser 
instruídos para o desenvolvimento e prognóstico do 
paciente. 
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13.ANEMIA FERROPRIVA NA INFÂNCIA 
 

Mateus Camara Dias1 
Renata Costa Fortes2 

 
 
Aspectos Epidemiológicos e Principais 
Determinantes da Anemia Ferropriva 
 

A anemia por deficiência de ferro, também 
conhecida como anemia ferropriva, representa um 
grande desafio para a saúde pública mundial. Ela 
afeta diversas camadas populacionais, 
principalmente pertencentes aos países em 
desenvolvimento, como o Brasil (GONTIJO et al., 
2017). É a mais comum dentre as anemias 
carenciais, sendo predominante em crianças com 
idade inferior a cinco anos (ZUFFO et al., 2016).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde - 
OMS (1975) a anemia é definida como “um estado 
em que a concentração de hemoglobina do sangue 
é anormalmente baixa em consequência da 
carência de um ou mais nutrientes essenciais, 
qualquer que seja a origem dessa carência”. Porém, 
quando há deficiência de ferro, resultante de um 
longo período de balanço negativo entre a 
quantidade de ferro biodisponível e a necessidade 
																																																													
1 Discente do Curso de Nutrição da Universidade Paulista 
(UNIP), Campus Brasília – DF. 
2	 Docente do Curso de Nutrição da Universidade Paulista 
(UNIP), Campus Brasília – DF. 
	



	 129	

orgânica desse oligoelemento, caracteriza-se o 
quadro clínico de anemia ferropriva. 

Dados mundiais sobre a taxa de anemia em 
crianças com menos de cinco anos de idade 
demonstram uma redução na prevalência de 
crianças anêmicas, em 1990 era de 51,4% e, em 
2016, de 41,7% (ZUFFO et al., 2016). No Brasil, no 
ano de 1990, as taxas de anemia ferropriva eram 
cerca de 36% da população abaixo de cinco anos. 
Porém, devido às políticas de suplementação de 
ferro para crianças com vulnerabilidade, estimativas 
de 2016 indicaram uma prevalência de 25% (VIEIRA 
et al., 2007). Outras estimativas brasileiras mostram 
a tendência do aumento da anemia em pré-
escolares nos quais a prevalência da doença 
passou, no município de São Paulo, de 35,6% para 
46,9% nos anos de 1980 e 1990, respectivamente e, 
de 19,3% para 36,4%, na Paraíba (JORDÃO et al., 
2009). 

Na região Nordeste, por exemplo, um estudo 
encontrou 40,9% de anemia em crianças de seis a 
59 meses nas áreas metropolitana, urbana e rural, 
sendo que a zona rural apresentou 51,4% de 
crianças com anemia, seguida das regiões urbana 
(35,9%) e metropolitana (39,6%). Já, na Região 
Norte, outro estudo encontrou uma prevalência de 
55,1% de anemia em crianças de seis a 24 meses 
de idade assistidas em um serviço de saúde pública 
(JORDÃO et al., 2009). 

Saraiva et al. (2014) conduziram um estudo 
observacional analítico do tipo transversal, no 
município de Vitória - ES, com crianças saudáveis 
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entre 1 e 5 anos de idade, residentes em áreas de 
abrangência de Unidades Básicas de Saúde. Os 
autores constataram anemia em 15,7% das 
crianças, deficiência de ferro em 28,1% e deficiência 
de retinol em 24,7% dos casos. Também foi 
evidenciada maior ocorrência de anemia e de 
deficiência de ferro entre as crianças que 
apresentavam deficiência de retinol, sendo que 
essas relações se mantiveram após o ajuste pelas 
variáveis socioeconômicas, demográficas, dietéticas 
e antropométricas.  

Com o intuito de avaliar a prevalência de 
anemia entre as crianças matriculadas em creches 
públicas no município de Trindade - Goiás, Mendes 
et al. (2018) encontraram 30% de anemia ferropriva. 
Os autores observaram que fatores relacionados à 
baixa renda familiar e baixo grau de escolaridade da 
mãe foram fortemente associados a anemia, o que 
caracteriza o aspecto social desse agravo 
nutricional. 

Os hábitos alimentares associados ao 
processo de transição nutricional também podem 
explicar a aumentada prevalência de anemia 
ferropriva em crianças, além de o baixo poder 
aquisitivo familiar e as doenças infecciosas (VIEIRA 
et al., 2007). Outras causas de anemia ferropriva 
incluem: amamentação exclusiva abaixo de seis 
meses de idade, consumo diário de vegetais e frutas 
abaixo de três porções, crianças em escolas 
públicas, infecções intestinais, famílias mais pobres, 
saneamento básico precário e inadequação da 
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alimentação complementar (FERREIRA et al., 
2016). 

Cabe salientar que as crianças que são 
submetidas ao desmame precoce; ou seja, 
amamentadas por menos tempo apresentam 
anemia ferropriva com maior frequência do que 
aquelas que receberam o leite humano por mais 
tempo, inferindo que o uso de dietas lácteas ricas 
em farináceos constitui um dos fatores associados à 
anemia, mesmo com a fortificação de farinhas com 
ferro e ácido fólico obrigatórias no Brasil 
(HEIJBLOM; SANTOS, 2005). 

Em um estudo realizado em crianças com 
idade inferior a três anos frequentadoras de creches 
públicas no município de Cuiabá – MT constatou-se 
que a carência de ferro pode ser reflexo da 
interrupção precoce do aleitamento materno e de 
uma alimentação com baixa disponibilidade desse 
nutriente. Apesar de o cardápio das creches ser 
composto diariamente por alimentos fontes de ferro, 
como carnes e feijões, observou-se inadequada 
proporção desses nutrientes, assim como a ingestão 
concomitante com fatores antinutricionais presentes 
nos chás e em outras bebidas à base de guaraná, 
comumente consumidos na região (BRUNKEN et 
al., 2002). 

Neuman et al. (2000) apontam que a 
prematuridade, o baixo nível socioeconômico, o 
baixo peso ao nascer, o sangramento perinatal, a 
baixa hemoglobina ao nascimento, a hipóxia 
crônica, as infecções frequentes, a alimentação 
inadequada, a introdução precoce do leite de vaca 
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e/ou alimentos sólidos, a ingestão excessiva de chá, 
a baixa ingestão de carne ou vitamina C, o 
aleitamento materno por mais de seis meses sem 
suplementação de ferro, a ingestão de fórmulas 
infantis não fortificadas com ferro por mais de quatro 
meses constituem os principais fatores de risco para 
anemia ferropriva. 

O baixo nível socioeconômico e, 
principalmente, a precariedade na moradia são 
fatores determinantes para puérperas, lactentes e 
pré-escolares apresentarem quadros de anemia 
ferropriva. O aumento dos níveis de escolaridade da 
família está proporcionalmente relacionado com a 
redução da anemia dos filhos, o que explica a 
influência da renda familiar e, em consequência, a 
associação direta com o nível de conhecimento 
sobre alimentação adequada (OSÓRIO, 2002). A 
figura 1 ilustra alguns fatores determinantes da 
anemia ferropriva em crianças. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1 - Principais fatores determinantes da anemia 

ferropriva. 
Fonte: Adaptado de Osório (2002). 
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Anemia Ferropriva: Caracterização e 
Manifestações Clínicas 
 

As anemias carenciais são aquelas onde o 
indivíduo não consome a quantidade adequada do 
micronutriente, tais como: ferro, ácido fólico 
(vitamina B9) e cobalamina (vitamina B12). A origem 
das anemias carenciais é multifatorial, sendo as 
mais prevalentes a ingestão inadequada de 
alimentos fontes e as infecções intestinais agudas 
(DA SILVA FERREIRA et al., 2016). A identificação 
adequada de qual tipo de anemia a criança 
apresenta é fundamental para que o nutricionista 
e/ou médico faça a reposição adequada dos 
nutrientes que estão em déficit (ENGLE-STONE et 
al., 2017). 

As fontes de proteína de origem animal são 
as principais fontes de ferro heme, o mais 
biodisponível. Já, as fontes vegetais contêm o ferro 
não heme, este precisa ser metabolizado a ferro 
heme, para então, ser absorvido. No entanto, a 
alimentação rica em vegetais e pobre em proteínas 
animais pode desencadear a anemia ferropriva e/ou 
megaloblástica (deficiência de vitamina B12 e/ou 
ácido fólico), principalmente em crianças que 
possuem alguma aversão alimentar por carnes 
(UMBELINO; ROSSI, 2006). 

O desenvolvimento da anemia ferropriva 
precede dois estágios: 1º) a depleção nas reservas 
de ferro e 2º) a eritropoese deficiente em ferro. O 
terceiro e último estágio constitui a anemia ferropriva 
propriamente dita, sendo caracterizado pela 
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redução da oferta de ferro à medula óssea, assim 
como do número de eritrócitos e do seu conteúdo de 
hemoglobina (GARCIA et al., 2011). A deficiência de 
ferro e a anemia ferropriva são consequências do 
desequilíbrio no balanço entre a quantidade de ferro 
biodisponível absorvido na dieta e a necessidade 
orgânica desse nutriente (ANDRÉ et al., 2018). 

O ferro - nutriente essencial para o 
funcionamento orgânico adequado - participa 
primordialmente no transporte de oxigênio e, nesse 
sentido, a carência desse mineral afeta todas as 
células orgânicas, com prejuízos diversos, tais 
como: comportamento, desempenho cognitivo, 
crescimento físico e imunidade (SARAIVA et al., 
2014). Em crianças, a caracterização de anemia 
ferropriva se dá quando as taxas de hemoglobina no 
sangue estão abaixo de 11g/dL e, em consequência, 
os eritrócitos (células vermelhas do sangue), 
apresentam tamanho reduzido e uma cor mais 
opaca (MENDES et al., 2012), classificada como 
anemia microcítica e hipocrômica, respectivamente. 

O ferro tem a capacidade de ser estocado no 
fígado na forma de ferritina. Caso o indivíduo por 
alguma infecção ou pela baixa ingestão deste 
mineral desenvolva a anemia ferropriva, este poderá 
apresentar apatia, anorexia, fadiga, diminuição da 
capacidade física e cefaleia (MELSE-BOONSTRA; 
MWANGI, 2016). Em crianças, esse problema é 
ainda maior, pois ocorre a dificuldade de 
concentração, raciocínio, apatia nas atividades, 
sonolência e irritabilidade, todos esses efeitos 



	 135	

reduzem o rendimento escolar e aumentam o índice 
de absenteísmo (BRAGA; VITALLE, 2010). 

Segundo Gontijo et al. (2017), a insuficiência 
de ferro ocorre lentamente e progressivamente 
como resultado do prévio esgotamento das reservas 
corpóreas desse oligoelemento e da inabilidade do 
tecido eritropoiético em manter a concentração 
sérica de hemoglobina. Alterações no desempenho 
cognitivo, comportamento e crescimento 
inadequado em crianças, além de piores condições 
imunitárias e risco aumentado de infecções são as 
principais consequências dessa situação clínica. 
 
Segurança Alimentar e Nutricional e Impacto das 
Políticas Públicas para Prevenção de Anemias  
 

Uma abordagem integrada na identificação 
dos fatores determinantes da anemia ferropriva, faz-
se necessária devido à natureza multifatorial dessa 
deficiência. A anemia tem sua origem em um 
contexto muito amplo que envolve a participação 
dos fatores biológicos, das condições 
socioeconômicas e culturais vigentes (AZEREDO et 
al., 2011). 

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 
representa a garantia do acesso à alimentação 
adequada e saudável que perpassa o campo da 
produção, disponibilidade e acesso a alimentos, 
além de adequadas condições de saúde, educação, 
moradia e saneamento básico, o que confere o 
caráter multidimensional (ANDRÉ et al., 2018). 
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Indicadores de diversas vulnerabilidades 
relacionados ao acesso, consumo e aproveitamento 
biológico dos alimentos, das condições sociais, 
econômicas e de estado nutricional são utilizados 
como parâmetros para caracterização de situações 
que envolvem a insegurança alimentar e nutricional 
(ANDRÉ et al., 2018). 

Dentre as situações de insegurança alimentar 
e nutricional que predispõem ao risco de 
desenvolvimento de doenças carenciais, 
particularmente da anemia ferropriva, destacam-se: 
baixa renda familiar per capita, baixa escolaridade 
materna, maior número de filhos, alta densidade de 
morador por cômodo, precárias condições de 
acesso a serviços públicos, como saneamento 
básico e energia elétrica e consumo alimentar 
inadequado (ANDRÉ et al., 2018). 

Apesar de os esforços de diversas 
organizações internacionais na elaboração de guias 
e políticas para o controle e a diminuição da anemia 
ferropriva em crianças, as prevalências desse 
agravo nutricional permanecem elevadas, existindo 
grande dificuldade de combatê-la, destacando-se a 
baixa adesão à suplementação com sais de ferro.  

Nesse sentido, no Brasil, há uma portaria n° 
730 de 13 de maio de 2005, que é uma das 
estratégias da política nacional de alimentação e 
nutrição para o combate da deficiência de ferro; ou 
seja, Programa Nacional de Suplementação de 
Ferro (PNSF). O principal objetivo dessa estratégia 
é reduzir o número de crianças com deficiência de 
ferro, utilizando-se o ferro de uma maneira 
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medicamentosa, para criança entre seis e 18 meses 
de idade, e gestantes na 20a semana e mulheres até 
o 3° mês pós-parto. Estes suplementos são 
distribuídos de forma gratuita a todos pelo Sistema 
Único de Saúde - SUS (AZEVEDO et al., 2016). 

Essa estratégia é de fácil acesso e fácil 
aplicabilidade, visto que são utilizadas altas doses 
para possíveis deficiências de ferro às pessoas 
vulneráveis. Preconizam-se para crianças de seis a 
24 meses uma dose de 25mg/mL de sulfato ferroso 
em gotas diariamente; gestantes 40mg sulfato 
ferroso e 400mcg de ácido fólico diariamente e; 
puérperas sulfato ferroso 40mg diariamente 
(COUTINHO et al., 2009). 

A Resolução RDC n°344, de 13 de dezembro 
de 2002, visa a fortificação de ferro e ácido fólico, 
denominada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) de fortificação universal, que são, adição de 
micronutrientes nos alimentos consumidos 
largamente pela população, como a farinha de trigo 
e de milho, sendo obrigatória a adição de 4,2mg de 
ferro e 150mcg de ácido fólico a cada 100g de 
farinha de trigo ou milho. Para manter o controle 
desta estratégia de fortificação existe a Portaria n° 
1.793, de 11 de agosto de 2009, que atua, 
promovendo ações de educação ensinando a 
população a importância da ingestão de ferro e ácido 
fólico e tem caráter fiscalizador de todos os produtos 
que possuem adição de ferro e ácido fólico 
(NABESHIMA et al., 2005). 

No entanto, a adição de ferro e ácido fólico 
em farinhas parece não ser tão efetiva quanto se 
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pensava na questão de redução das taxas de 
anemia, pois há alguns fatores limitantes para que 
isso ocorra, como a baixa disponibilidade de ferro 
nas farinhas e a baixa ingestão dos pré-escolares. 
Uma alimentação completa e, principalmente, 
adequada em proteínas animais parece ser mais 
efetiva do que adicionar micronutrientes em alguns 
tipos de alimentos (ASSUNÇÃO et al., 2007). 

Conclui-se, portanto, que a população mais 
vulnerável inclui os pré-escolares, as grávidas e as 
puérperas que necessitam de uma alimentação 
adequada em proteína animal. Estratégias 
governamentais de adição de ferro e ácido fólico em 
farinhas parece não ser preditivo de redução de 
anemia em pré-escolares. Atualmente, a melhor 
estratégia para redução das taxas de anemias na 
população é a suplementação medicamentosa de 
ferro no início da vida, bem como, o estímulo 
contínuo de uma alimentação adequada e educação 
nutricional para as famílias sobre a importância da 
nutrição na saúde e na qualidade de vida da 
população, tornando-se fundamental a atuação do 
profissional nutricionista. 
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14.DESNUTRIÇÃO ENERGÉTICO PROTÉICA NA 
INFÂNCIA: ABORDAGEM CLÍNICA NA 
PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO 

 
Camille  Andrzejewski da Silva 
Caroline Yasmim Pereira Silva 
Larissa Yorrana da Conceição 

Leilivan Soares Cordeiro 
 

 
A desnutrição se constitui por um por uma 

grave deficiência alimentar e de nutrientes 
essenciais para a sobrevivência de um indivíduo, em 
relações alimentares e nutricionais. A desnutrição 
energético proteica é determinada por perca severa 
de tecido muscular e adiposo como característica 
definidora para esse distúrbio. Atingem todas as 
faixas etárias, sem distinção de gênero. A 
desnutrição infantil continua sendo um dos mais 
antigos problemas de saúde, presente em desde 
antiguidade. Estima-se que 50% dos óbitos infantis 
de menores de 5 anos tem como fator associado a 
desnutrição.Mesmo com a constituição 
assegurando o direito do indivíduo, o panorama 
brasileiro ainda tem prevalência de índices elevados 
de desnutrição, caracterizando este como um 
grande problema de saúde, agravado devido a 
inúmeros fatores sociais e econômicos, 
principalmente a falta de acesso as populações de 
risco aos recursos da economia, saúde e educação. 
As consequências da desnutrição infantil vão desde 
o crescimento e desenvolvimento ao longo da vida, 
a problemas funcionais em nível de população. Nos 
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casos graves há um alto nível de mortalidade, em 
casos moderados a leves apresentam algum déficit 
mesmo quando não manifestado em momento 
inicial. 

O processo de desnutrição não é examinado 
de maneira sozinha, associa-se a ele outros 
distúrbios nutricionais como as deficiências de 
vitamina A, anemias e carências menos visíveis de 
vitaminas do complexo B, iodo e cálcio. São 
processos multicarenciais. Entrelaçando também 
uma relação com outras doenças infecciosas, tanto 
elas de forma sistêmicas como a sepse ou de forma 
local como infecções de trato respiratório, 
gastrointestinais, urinarias e as meningites. Age 
dessa forma como método de interação, como 
consequência da desnutrição a diminuição da 
imunidade favorecendo o aparecimento de 
infecções, logo, estas diminuem o apetite, 
dificultando a alimentação e absorção de nutrientes 
necessários. Em contrapartida, há o aumento das 
necessidades metabólicas que levam a perda 
significativas de nutrientes, agravando ainda mais o 
quadro de desnutrição.  

Uma ingestão alimentar insuficiente leva a 
alterações metabólicas que tem como consequência 
o aproveitamento deficiente e inadequado da 
ingestão dos nutrientes. A DEP pode ser classificada 
em dois subgrupos relacionados: a desnutrição 
energética proteica (DEP) primária causada por uma 
ingesta insuficiente de alimentos tanto em 
quantidades quanto em qualidade. E a DEP 
secundária ocorre devido a um inadequado 
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aproveitamento do organismo aos alimentos 
consumidos. Ambas as desnutrições estão 
interligadas entre si, impossibilitando a separação 
das duas formas DEP. Porém também pode ser 
classificada de outras inúmeras maneiras, tanto em 
relação a etiologia, sintomas clínicos, características 
antropométricas e morfológicas. As manifestações 
clinicas nos graus leve do distúrbio podem ocorrer o 
atraso da maturação óssea e maiores chances de 
consequências no desenvolvimento psicomotor. 
Desnutridos na forma leve podem apresentar 
alterações de comportamento e no desenvolvimento 
escolar. A desnutrição enérgico proteica de leve a 
moderada pode manifestar também alterações de 
cabelo e pele, diminuição das atividades, anemia e 
maiores possibilidades de desenvolver infecções. 

As formas grave de desnutrição ou 3º grau 
são subdivididas em kwashiorkor, kwashiorkor-
marasmático e marasmo. O significado da palavra 
kwashiorkor é originaria da língua de Ga de Ghana 
e representa a criança que foi retirada do seio da 
mãe por nascimento de outra, ou então, criança 
vermelha. A definição marasmo origina-se do grego 
e determina a condição de debilitado, apático, 
definhado. Em relação a estas formas anteriormente 
citadas, as características são nítidas e visíveis até 
mesmo para a população leiga. O marasmo se 
define por apresentar enormes déficits de 
peso/idade, perca de tecido subcutâneo, diminuição 
de tecido muscular e não apresenta edema. É 
associado a uma ingestão insuficiente de calorias. 
No exame físico avalia-se indivíduos altamente 
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emagrecidos, ausência de tecido adiposo 
principalmente na face e nádegas e estruturas 
ósseas visíveis. Dificilmente apresentam alterações 
mentais, porem podem apresentar agitação e 
irritação precedida depois de apatia. Podem 
apresentar proteínas plasmáticas em níveis normais 
ou pouco diminuídas. 

O quadro clínico do kwashiorkor aponta 
grande alteração de peso, com edema devido 
hipoproteinemia, mudanças na pele com perca de 
pigmentação de pele e cabelos. As unhas e cabelos 
apresentam aparência quebradiços e finos e na pele 
há recorrentes lesões com infecções secundárias. 
Demonstram alterações mentais notáveis, com 
apatia, irritabilidade frequentes, hipotonia. A 
aparência física exibe um enorme emagrecimento, 
porem a presença de edema com ascite, e 
mudanças na pele em membros confundem o 
exame inicial de perca dos tecidos muscular e 
adiposo. Nos exames laboratoriais apresentam 
deficiência de proteínas, principalmente albumina, 
com variação da relação albumina/globulina, ureia e 
hidroxiprolina mostram-se diminuídas. Pela biopsia 
realizada no fígado é possível mostrar um infiltrado 
de gordura notório (esteatose). 

Ao avaliar o estudo nutricional, dois fatores 
devem ser analisados: fazer a avaliação de 
determinada população ou individuo aparentam 
risco de ser desnutridos. Nesse primeiro momento é 
valido o uso de procedimentos de triagem, baseado 
nas populações de risco à desnutrição. A esse 
determinado grupo levantam-se questões 
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nutricionais qualitativas e quantitativas, 
determinando valores adequados de nutrientes em 
relação a uma recomendação nutricional 
estabelecida. Por meio de métodos recordatórios de 
observação ou pesagem podem revelar o aporte 
calórico ou deficiência de algum nutriente. O 
inquérito nutricional pode ser levantado também por 
meio de avaliações sociais e econômicas, que 
consiste em avaliar a renda para estabelecer o risco 
á desnutrição.   O segundo método seria investigar 
se a população necessitaria de maiores 
procedimentos e de diagnostico mais aprofundado, 
clinico ou laboratorial, buscando uma terapêutica 
mais intensa. A antropometria é usada como 
parâmetro de determinação de risco de desnutrição 
energético proteica. Por meio da da triagem inicial 
poderá definir quem será necessário a avaliação 
mais especializada, como a antropometria 
sistematizada, com o uso de métodos de definição 
da constituição corporal por exames de 
densitometria ou bioimpedância. São associados 
também os exames clínicos sistêmicos e específicos 
de exames de laboratório. 

A transição nutricional é caracterizada pela 
mudança acelerada e intensa nas descrições de 
morbimortalidade das civilizações humanas. A partir 
dos anos 60 as doenças infecciosas agudas e 
distúrbios nutricionais prevalentes da infância foram 
sendo diminuídas e contidas sendo substituídas 
pelas doenças antes comumente em adultos e 
populações idosas, as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus tipo 
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2, hipertensão arterial sistêmica, os acidentes 
cardiovasculares e AVC’s e neoplasias, doenças de 
lenta instalação e longa duração. A transição 
nutricional determinada pela inversão dos distúrbios 
nutricionais (desnutrição, anemias, deficiência de 
vitamina A) substituídas progressivamente pela 
emergente epidêmica do sobrepeso e obesidade e 
seu grupo de doenças associadas. A prevenção e 
recuperação devem ser a solução para os 
problemas de distúrbios de nutrição. 
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15. CÂNCER INFANTIL NO BRASIL 
 

Deyvid Henrique Costa Medeiros3 
Renata Costa Fortes4 

 

Repercussões do Câncer Infantil no Brasil 
 

O câncer infantil está em crescimento 
constante e progressivo, ameaçando ultrapassar as 
doenças infecciosas e parasitárias e, nesse sentido, 
constitui uma das maiores causas de mortalidade 
relacionada a doença em crianças e adolescentes. 
Em 2016, um relatório contemplou a ocorrência 
mundial de câncer infantil, fundamentado em mais 
de 100 registros de câncer em 68 países entre 2001 
e 2010, apontando que, aproximadamente, 300.00 
casos de câncer são diagnosticados anualmente em 
indivíduos com idade inferior a 19 anos (ACCO, 
2018). A figura 1 ilustra a estimativa do número de 
câncer e mortes (milhares) em idades de 0 a 14 anos 
no ano de 2010. 
 
 

																																																													
3 Discente do Curso de Graduação em Nutrição da 
Universidade Paulista (UNIP), Campus Brasília – Distrito 
Federal. 
4 Docente e Coordenadora do Curso de Graduação em 
Nutrição da Universidade Paulista (UNIP), Campus Brasília – 
Distrito Federal. 
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Figura 1: Número estimado de casos de câncer e mortes (milhares) 
em idades de 0 a 14 anos, 2010. 

Fonte: ACCO (2018). 
 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer 
– INCA (2017), altas taxas de mortalidade ajustadas 
por idade na infância e adolescência também foram 
averiguadas no Brasil, sendo a faixa etária de 15 a 
19 anos a que apresentou o maior risco de morte no 
país (54,01 por milhão) e, a de menor risco de 
mortalidade, entre 5 e 9 anos (Tabela 1 e Figura 2). 
Em todas as faixas etárias, existiu um predomínio 
nas taxas de óbitos do sexo masculino, exceto para 
os menores de 1 ano. 
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Tabela 1: Taxas médias de mortalidade específicas, 
brutas e ajustadas, por idade, por 1 milhão de 
crianças e adolescentes para todas as neoplasias, 
segundo sexo e faixa etária. Brasil e Regiões, 2009 
2013. 

 
Fonte:  INCA (2017). 
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Figura 2: Distribuição das taxas médias específicas de 

mortalidade, por 1 milhão de crianças e adolescentes, para 
todas as neoplasias, em ambos os sexos. Brasil e Regiões, 

2009-2013. 
Fonte:  INCA (2017). 

 
 

Observa-se, também, uma crescente 
desigualdade no diagnóstico e no tratamento das 
neoplasias malignas nos diversos países, com 
impacto significativo sobre a sobrevida dos 
indivíduos. A taxa de sobrevivência de câncer infantil 
em países de baixa renda representa cerca de 10%, 
ao passo que nos países desenvolvidos pode 
ultrapassar 80%. Acredita-se que o câncer infantil 
retrata um risco progressivo para a saúde pública 
mundial, principalmente em locais desprovidos de 
acesso aos cuidados médicos de alta qualidade 
(ACCO, 2018). 
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Apesar de a raridade do câncer em indivíduos 
entre zero e 19 anos de idade quando comparado 
com o câncer em adultos, as neoplasias malignas 
mais comuns na infância e na adolescência são as 
leucemias, o neuroblastoma, o tumor de Wilms, o 
retinoblastoma e o osteossarcoma. Além disso, o 
câncer infantil, no Brasil, constitui a primeira causa 
de óbitos (8% do total) por doenças nessa faixa 
etária. Estimou-se, em 2017, a ocorrência de, cerca 
de, 12.600 casos novos de câncer em crianças e 
adolescentes. As regiões Sudeste e Nordeste 
apresentaram as maiores incidências, 6.050 e 
2.750, respectivamente, seguidas pelas regiões Sul 
(1.320), Centro-Oeste (1.270) e Norte (1.210). 

O câncer é um distúrbio do crescimento e da 
regulação celular, o que leva à divisão e produção 
celular anormais. Essa desregulação resulta em 
produção celular ilimitada e disfuncional cujas 
células desreguladas podem se espalhar por todo o 
corpo. Em crianças, envolve fatores genéticos e 
ambientais; em recém-nascidos, está associado a 
fatores de risco inerentes, incluindo peso ao nascer, 
idade dos pais e anomalias congênitas (ROBBINS; 
LOH; MATTHAY, 2012). 

A replicação do DNA cromossômico é 
fundamental para a divisão celular normal, além do 
papel importante na manutenção da integridade 
genômica. A instabilidade genômica é elevada 
quando ocorrem erros na replicação do DNA, 
entretanto, os erros na replicação podem estar 
diretamente ligados à etiologia do câncer e aos 
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distúrbios neuronais (WATANABE; MAEKAWA, 
2012). 

Cabe salientar que o progresso no tratamento 
do câncer na infância e na adolescência teve uma 
evolução surpreendentemente significativa nas 
quatro últimas décadas. Cerca de 80% das crianças 
e dos adolescentes que adquirem o câncer podem 
ser curados desde que sejam diagnosticados e 
tratados precocemente em centros especializados 
(INCA, 2018).  
 
Principais Tipos de Neoplasias Malignas na 
Infância 

O câncer infantil representa um grupo 
heterogêneo de doenças cuja característica comum 
envolve a proliferação descontrolada de células 
anormais que podem acometer qualquer local do 
organismo. Os tumores mais prevalentes na infância 
e na adolescência são as leucemias, os localizados 
do sistema nervoso central e linfomas (RIBEIRO; 
SILVA; FRANÇA, 2016). 

A leucemia é uma neoplasia maligna que 
possui origem na medula óssea, sendo liberada na 
corrente sanguínea. A medula óssea tem como 
função a produção de células-tronco que 
possivelmente amadurecem em diferentes tipos de 
células sanguíneas, glóbulos vermelhos, glóbulos 
brancos e plaquetas. As células cancerígenas são 
produzidas, inicialmente, nas linhagens das células 
mieloides ou linfoides através da medula óssea 
(células de leucemia), podendo ser classificadas em 
agudas ou crônicas (OWENS et al., 2013).  
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A leucemia linfoblástica aguda pediátrica 
(LLA) representa a neoplasia maligna mais comum 
em crianças e adolescentes. Os protocolos 
utilizados em pacientes oncológicos pediátricos 
geralmente são mais agressivos quando 
comparados aos protocolos utilizados em adultos. 
Porém, esses protocolos geram um índice de cura 
em aproximadamente 90%, o que demostra uma 
alta sobrevivência na infância atingindo a idade 
adulta. Isto representa o reflexo do diagnóstico 
precoce, do tratamento aprimorado, do manejo de 
infecções e da melhoria no tratamento e suporte 
(OWENS et al., 2013). 

Linfoma é denominado o processo de 
arranjos do receptor de antígeno, o que pode levar 
a erros nos resultados de translocação 
cromossômica. A ativação é induzida pela enzima 
citidina desaminase que desempenha o papel inicial 
na mudança das classes dos linfócitos B, portanto, 
sua expressão é controlada via fosfatidilinositol 3-
quinase (KRIEKEN, 2017).  

O linfoma de Hodgkin é responsável por cerca 
de 95% de todos os casos de linfomas nos países 
desenvolvidos. As células cancerígenas são 
chamadas de células Reed-Sternberg, sendo uma 
neoplasia maligna rara de células B 
que, geralmente, inicia-se nos gânglios linfáticos, 
espalhando-se para outros conjuntos de gânglios 
linfáticos próximos, podendo invadir e crescer dentro 
dos órgãos mais próximos. Raramente começa em 
um órgão como o pulmão em vez dos linfonodos. É 
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altamente curável com terapia de primeira linha 
(AMERICAN CANCER SOCIETY MEDICAL, 2017). 

Linfoma não-Hodgkin é um grupo de diversas 
malignidades hematológicas caracterizada através 
de uma gama de características morfológicas, 
imunofenotípica e clínicas. A linfomagênese é 
guiada por alterações genéticas nesses distúrbios 
que possibilitam a fuga de restrições normais em 
torno do crescimento, diferenciação, proliferação e 
morte celular, gerando um grupo de lesões 
genéticas que diferem entre vários subgrupos 
(BLOMBERY; WALL; SEYMOUR, 2015). Todas as 
crianças com linfoma não-Hodgkin são tratadas com 
quimioterapia em doses altíssimas na maioria das 
vezes, seguida de um transplante de células-tronco 
caso ocorra a recidiva do linfoma após o tratamento. 
Um tratamento intenso pode gerar muitos efeitos 
colaterais e adversos graves, por isso a importância 
da sua administração em um centro de câncer 
infantil especializado (AMERICAN CANCER 
SOCIETY MEDICAL, 2017). 

Neuroblastoma é um tumor extracraniano 
mais comum na infância. É classificado como um 
tumor neuroendócrino embrionário, originado nas 
células progenitoras da crista neuronal. Pode 
acometer qualquer parte ao longo do sistema 
nervoso simpático, incluindo os gânglios superiores 
cervical, paraespinhal e celíaco; na maioria das 
vezes surge nas glândulas suprarrenais. Após a 
localização do tumor, grau e estadiamento, as 
modalidades de tratamento incluem a observação 
simples, a ressecção cirúrgica, a quimioterapia, a 
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radioterapia, o transplante de células-tronco e a 
imunoterapia. Pacientes com risco intermediário que 
apresentam metástase localizada geralmente são 
tratados com quimioterapia ou ressecção cirúrgica. 
Pacientes com alto risco e pior prognóstico, com 
metástase disseminada para a medula óssea, 
ossos, pulmões e fígado, recebem o tratamento com 
quimioterapia de indução para reduzir a carga 
tumoral em ambos os locais (primário e metastático), 
seguido por ressecção cirúrgica máxima, 
quimioterapia mieloablativa e transplante de células-
tronco (LESLIE; SHENOT, 2018). 

O tumor de Wilms (nefroblastoma) é um tipo 
de câncer renal embrionário, caracterizado por uma 
das neoplasias malignas mais sólidas e comuns em 
crianças, representando cerca de 90% de todos os 
tumores acometidos no rim. Ocorre com frequência 
na infância, afetando 10.000 crianças. Para um 
tratamento bem-sucedido requer atenção 
meticulosa ao correto estadiamento do tumor e um 
esforço colaborativo entre oncologistas pediátricos, 
cirurgiões especialistas, radiologistas, patologistas e 
oncologistas de radiação (SZYCHOT; APPS; 
PRITCHARD-JONES, 2014). 

O retinoblastoma é um câncer infantil gerado 
através de células imaturas da retina, em um ou nos 
dois olhos, podendo atingir crianças desde o 
nascimento até os cinco anos de idade. É um câncer 
com alto potencial de malignidade, porém, nos 
países desenvolvidos, observam-se melhores 
índices de cura de todos os cânceres infantis, com 
sobrevivência de nove a cada 10 pacientes, 
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atingindo a idade adulta. O retino blastoma ocorre 
de duas maneiras: 1) uma forma hereditária - 
geralmente averígua-se tumor em ambos os olhos 
(bilaterais) ou apenas em um olho, e 2) uma forma 
não hereditária - observa-se tumor apenas em um 
olho (unilateral). Para um tratamento eficaz, tratável 
e curável é necessário um diagnóstico precoce, 
sendo que a terapêutica envolve quimioterapia, 
crioterapia, placas radioativas, terapia a laser, 
radioterapia externa e/ou procedimento cirúrgico 
(YUN et al., 2011). 

O osteossarcoma é um tumor ósseo maligno 
primário raro, originado através de células 
mesenquimais primitivas na formação óssea, com 
alta ocorrência em crianças e adolescentes, sendo 
responsável por cerca de 60% de todos os tumores 
ósseos malignos. Atualmente, a sobrevivência da 
doença pode ser alcançada por meio de tratamentos 
cirúrgicos associados a quimioterapia em, 
aproximadamente, 60% dos pacientes com a 
doença localizada nas extremidades e, cerca de, 
20% a 30% em pacientes com doença pulmonar ou 
ósseas metastáticas. O diagnóstico das lesões no 
momento inicial da doença e sua recidiva é obtido 
por meio de investigações radiológicas e biópsia 
padrão do tecido, sendo esse último pouco utilizado 
devido ao elevado custo e por ser um procedimento 
invasivo e doloroso (RAIMONDI et al., 2017). 
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Assistência em Oncologia e Políticas Públicas 
no Combate ao Câncer Infantil 
 

Na assistência ao câncer infantil e juvenil, os 
cuidados preventivo, curativo e paliativo são 
desenvolvidos de forma constante. O cuidado 
preventivo ocorre por meio de ações, antes mesmo 
do nascimento, que perduram ao longo dos 
processos de crescimento e desenvolvimento 
humano, ou seja, durante a infância e adolescência. 
O aconselhamento genético aos pais representa 
uma possibilidade na prevenção do câncer antes do 
nascimento e, durante a infância, as orientações 
sobre a alimentação, a prática de atividade física e 
os cuidados ambientais merecem destaque 
(RIBEIRO; SILVA; FRANÇA, 2016). 

Já, o cuidado curativo envolve o diagnóstico, 
a terapêutica e o controle da doença. Métodos de 
imagem, como: radiografia convencional, 
ultrassonografia, tomografia computadorizada e 
ressonância magnética são utilizados para o 
diagnóstico e acompanhamento da evolução das 
neoplasias malignas. Os marcadores tumorais 
também podem auxiliar no diagnóstico e/ou no 
monitoramento da evolução do câncer (RIBEIRO; 
SILVA; FRANÇA, 2016). 

 No cuidado curativo, o acompanhamento 
ambulatorial da criança oncológica ocorre por meio 
do controle de exames e acompanhamento do 
processo de crescimento e desenvolvimento no 
intuito de averiguar os possíveis danos decorrentes 
do tratamento antineoplásico. Caso não haja 
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sucesso terapêutico e a criança seja diagnosticada 
sem possibilidades de cura, procede-se à transição 
do seguimento clínico para o cuidado paliativo. Este, 
por sua vez, desenvolve-se por meio de assistência 
multiprofissional, incluindo o apoio psicossocial e 
espiritual que poderá ser realizada no âmbito 
hospitalar ou domiciliar (RIBEIRO; SILVA; FRANÇA, 
2016).  

A atenção domiciliar em cuidados paliativos 
pediátricos oncológicos parte do pressuposto de que 
o domicílio é o ambiente capaz de conferir conforto 
e proteção, além de maior identificação e 
aproximação dos entes queridos (familiares e 
amigos), podendo agir como facilitador do 
tratamento. Porém, para que esse cuidado seja 
eficaz, torna-se imprescindível a implementação 
prévia do plano terapêutico, o acompanhamento da 
equipe de cuidados paliativos; residir em domicílio 
que ofereça as condições mínimas para higiene e 
alimentação; ter um ou mais cuidadores 
responsáveis que sejam capazes de compreender e 
executar as orientações dadas pela equipe 
multiprofissional (RIBEIRO; SILVA; FRANÇA, 
2016). 

O cuidado à criança oncológica é bastante 
complexo, havendo a necessidade da articulação 
dos diversos profissionais da área de saúde por 
meio de embasamento técnico e científico, 
afetividade na oferta do cuidado à criança e à família 
visando a promoção da saúde, qualidade de vida, 
conforto e bem-estar de todos os envolvidos 
(RIBEIRO; SILVA; FRANÇA, 2016). Logo, a 
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prevenção do câncer infantil constitui um grande 
desafio atual e futuro e, nesse sentido, o Ministério 
da Saúde – MS (2017) tem atuado por meio da 
implementação de protocolos que auxiliem os 
profissionais da rede de atenção à saúde na 
condução dos casos suspeitos e confirmados, 
estabelecendo os principais fluxos desde a atenção 
primária até a alta complexidade.  

A Política Nacional de Atenção Oncológica 
propõe para gestão, a formulação, a execução e o 
acompanhamento das ações oncológicas, visando 
proporcionar aos pacientes o atendimento holístico 
e humanizado. Com isso, será garantida a atuação 
de diversas modalidades terapêuticas, nos distintos 
momentos de evolução da doença, bem como o 
suporte de outros profissionais (clínica médica, 
endocrinologia, pneumologia etc.), exames 
(laboratoriais, gráficos e de imagem), reabilitação e 
cuidados paliativos (SILVA; GIARDINETTO, 2012). 

O impacto negativo gerado pela internação 
hospitalar afasta comumente a criança da família, 
dos amigos e da escola; ou seja, do convívio social 
e afetivo. Estresse, insegurança, medo e traumas 
são sentimentos que acometem essas crianças, 
além de o enfrentamento de tratamentos dolorosos 
e invasivos como quimioterapia, radioterapia e 
cirurgias. O principal objetivo das intervenções com 
crianças oncológicas é manter, estimular e/ou 
reabilitar os elementos de desempenho 
ocupacional, sensório-motores, cognitivos e 
psicossociais no intuito de prevenir a incapacidade 
e estimular a funcionalidade, bem como estabelecer 
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o estado nutricional e minimizar os sintomas 
gastrointestinais, emocionais, dentre outros 
(JOAQUIM et al., 2017). 

As estratégias Saúde da Família (ESF) tem 
como papel primordial na atenção oncológica 
infanto-juvenil a realização da percepção qualificada 
das necessidades desses pacientes, o que irá 
proporcionar o atendimento humanizado e 
estabelecer vínculos com os pacientes e familiares, 
com o propósito de alcançar soluções para as 
dificuldades apresentadas. Outro papel fundamental 
e de suma importância da ESF é propiciar o 
diagnóstico e o início do tratamento oncológico 
adequado por meio do atendimento digno às 
crianças e adolescentes com câncer (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2017). 

O processo de adoecer na infância e na 
adolescência traz consigo repercussões que 
tornam, cada vez mais, as crianças e seus familiares 
indivíduos frágeis e vulneráveis, principalmente 
mediante as neoplasias malignas, em sua maioria, 
doenças estigmatizadas pela sociedade. Ressalta-
se, nesse sentido, a importância da assistência 
integral e humanizada às crianças e adolescentes 
com câncer, nas diversas modalidades de 
atendimento, por uma equipe multiprofissional 
formada por nutricionistas, médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
assistentes sociais, psicólogos, musicoterapeutas, 
assistentes espirituais e demais profissionais da 
área de saúde.  
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Sâmara Rosa de Souza Marçal 
Verônica da Silva Leal Reis 

 
Introdução 

 
Obesidade é um distúrbio crônico de gordura 

corporal, que atinge todas as idades e sexos, 
causando vários problemas no organismo. O 
acumulo de gordura na infância se deve a várias 
causas, desde econômica, alimentação da família, 
genética, etnia e psicológico. O excesso de peso 
reduz a qualidade de vida dos indivíduos e quanto 
mais tempo obeso, maior o risco de desenvolver 
mais de uma complicação. Segundo a literatura, na 
infância, o ambiente tem contribuído de forma ampla 
para o sobrepeso, além do grande consumo 
energético, as horas assistindo televisão, 
videogames, computadores e a inatividade física. O 
trabalho tem objetivo de alertar sobre a obesidade 
nas crianças e os elementos que a provocam. 
 
Nutrição e Modos de Vida 
 

A obesidade infantil tem sido determinada 
pelos hábitos diários de alimentação, número de 
porções e o montante consumido. Houve um 
aumento exagerado no consumo de refrigerante e 
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açúcar processado com uma redução drástica na 
ingestão de leguminosas, sucos naturais, hortaliças 
e frutas. O consumo inadequado de alimentos como 
lanches rápidos, de valores nutricionais 
inadequados, no lugar de refeições equilibradas é 
fator determinante. Os veículos de comunicação, 
principalmente a TV, moldam as preferências 
alimentares das crianças. O costume de assistir TV 
está ligado ao desejo, aquisição e ingestão de 
alimentos anunciados, que não estão conforme as 
indicações de dieta equilibrada e saudável por 
possuírem grandes quantidades de gorduras, óleos, 
açúcar e sal. A diminuição das atividades de lazer 
decorrente da menor disponibilidade de espaços 
livres nas grandes cidades, somada à falta de 
segurança e fácil acesso à tecnologia, tem feito os 
pequenos ficarem cada vez mais sedentários, 
desperdiçando a maior parte do seu tempo no 
videogame e na televisão. 

 
Hereditariedade e comportamento familiar 
 

A Familiar de indivíduos com obesidade 
exógena retrata perfil: sedentário, desmame 
prematuro, muito consumo de alimento 
industrializado, as refeições são trocadas por 
lanches. Presume que pais obesos estão mais 
predispostos a terem filhos com obesidade infantil, 
que associado ao fator genético e má alimentação. 
Algumas crianças com quatro mês são 
precocemente desmamadas, pois suas mães têm 
que voltar ao trabalho e elas já começa a introduzir 
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os alimentos da família e fica propenso ao 
sobrepeso infantil. 
 
Gestação e fatores pós-natais 
 

De acordo com alguns artigos estudados, 
características do período gestacional e 
acontecimentos no pós-parto apresentam ameaças 
para a obesidade infantil. Um estudo feito em Feira 
de Santana demonstrou que a decorrência do 
sobrepeso e obesidade pode estar relacionado com 
o peso ao nascer, mostrando que quanto maior o 
peso, maior o risco de desenvolver na infância, 
também apresentou um índice maior de sobrepeso 
nos filhos de mães que foram gestantes pela 
primeira vez. 

Alimentação incorreta no primeiro ano de vida 
e desmamar incorretamente e antes dos 6 meses, 
gera o crescimento da obesidade em lactentes, 
especialmente em certas áreas que trocam o leite 
materno  por alimentos ricos em carboidratos. Essa 
troca de alimentos precocemente aumenta de 15% 
a 20% o consumo energético infantil, em 
comparação aos lactentes com alimentação 
exclusiva do leite materno. 

Algumas prevenções contra a obesidade e o 
sobrepeso é o aleitamento materno exclusivo por 6 
meses, aumentando por mais 24 meses, a proteção 
aumenta de acordo com a quantidade recebida no 
início da vida. Alimentos que as crianças gostam e 
possuem um gosto agradável como alimentos com 
alta quantidade de doce e sal, elevam a 
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probabilidade de adquirir obesidade e sobrepeso, 
por conta do aumento do consumo de calorias. 
 
Conclusão 

 
No Brasil averiguou-se que os mais notáveis 

determinantes na origem da obesidade infantil 
identificados são alteráveis, um problema de saúde 
pública sério é a obesidade infantil. a ingestão de 
alimentos ricos em gorduras e carboidratos de forma 
elevada, a não realização de exercícios físicos, e o 
uso da televisão e vídeo games de forma excessiva 
torna oportuno o sedentarismo. a implantação de 
programas é importante, para tratar de condutas 
educacionais nas escolas e nas famílias, pois os 
pais, aparecem como maiores influenciadores na 
condição estudada. A ação contra a obesidade deve 
conter alterações nas práticas alimentares, atividade 
física, no modo da criança e da família, tipo de vida 
e correção alimentar. 
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17. DIABETES MELLITUS NA INFÂNCIA 
 

Naiane Pereira Marques 
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Diabetes Mellitus na Infância 
 

O Diabetes Mellitus (DM) é caracterizado 
como uma doença crônica grave, que possui a 
evolução de forma progressiva e lenta, que 
consequentemente necessita de tratamentos 
intensivos e de orientações adequadas que possa 
prevenir complicações crônicas e agudas da 
doença. Para que isso ocorra, é preciso um 
acompanhamento contínuo com os pacientes, 
familiares e os profissionais da saúde, com objetivo 
de atingir o equilíbrio social, psíquico e biológico do 
paciente. 

O diabetes tipo I ou também conhecido como 
insulino – dependente, o paciente necessita de 
aplicações diárias de insulina de forma injetável, 
para que o paciente se apresente em boas 
condições físicas, é um método de reposição 
parenteral de insulina. O diabetes tipo II, o problema 
fundamental é a perda do hormônio - insulina. Esta 
diminuição de insulina é geralmente, acarretada por 
uma devastação autoimune das células das ilhotas 
pancreáticas produtoras de insulina. 

Destacam-se como sintomas de diabetes tipo 
1: perda de peso; enjoos e vômitos; excesso de 
apetite; déficit no aprendizado; aumento da 
frequência da micção; sensação de sede frequente, 
visão turva; entre outros. E diabetes tipo 2: 
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sobrepeso ou obesidade; histórico na família da 
doença; mãe que apresentou diabetes gestacional, 
manchas escuras e aveludadas no pescoço e/ou 
nas axilas. É importante controlar e manter um 
equilíbrio rigoroso dessa glicose, visando a 
diminuição do risco de sequelas e hipoglicemia; 
estabelecer objetivos para cada paciente e família, 
levando em consideração sua idade, o nível de 
desenvolvimento da criança e da família; preservar 
o CD (crescimento e desenvolvimento) e a 
maturidade emocional, dando à criança autonomia 
conforme seu crescimento; instruir a criança e a 
família quanto a execução dos cuidados diários 
visando alcançar o controle glicêmico. 

Atualmente, observamos que o número de 
crianças com diabetes tem sido cada vez mais alto. 
O papel da família neste processo, é muito 
importante para manter o equilíbrio físico e 
emocional da criança, que já se apresenta abalado 
por não poder se alimentar de acordo com o 
costume. A maneira que a família lida com este tipo 
de situação, irá influenciar a criança e aceitar ou 
negar a doença. Então, é melhor que a criança 
compreenda as limitações impostas, ao invés de se 
revoltar com seu estado apresentado, sendo 
necessário que os pais sejam compreensíveis e 
protetores com as condições. 

Todo esforço realizado, devem ser 
conduzidos para ajudar a criança durante a 
administração de insulina, exercícios físicos e 
reeducação alimentar, a fim de equilibrar os níveis 
de glicose no sangue de acordo com os limites 
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adequados de normalidade, com intuito de 
proporcionar qualidade de vida aos portadores. Por 
conta da complexidade do diabetes - e seus 
tratamentos, podem causam danos a criança e 
também a família por causa das mudanças, pois 
cada fase exige tarefas adequadas, requer força, 
readaptações e mudanças de comportamento. 

A maioria das crianças que desenvolvem 
diabetes infantil, são do tipo I. Porém, vem 
aumentando o número de crianças que apresentam 
“doenças de adultos” como o diabetes tipo II. Isso se 
dá pelos maus hábitos de vida adotados pelas 
famílias e passado para as crianças, tais como: 
maus hábitos alimentares, onde os pais passam a 
introduzir fast food, alimentos industrializados, 
refrigerantes, salgadinhos e etc., pela falta de tempo 
e de flexibilidade na rotina, a falta de atividades 
físicas e a substituição das brincadeiras por 
computadores e celulares, desenvolvendo também, 
obesidade, hipertensão, aumento nos níveis de 
colesterol, entre outros. 

Entretanto, a doença requer das crianças 
diabéticas, dos familiares e dos profissionais da 
saúde, que trabalhem em conjunto para que os 
portadores consigam atingir um bom equilíbrio 
metabólico, a fim de diminuir as complicações 
decorrentes a longo prazo. Doenças crônicas na 
infância se caracterizam por ter um percurso 
demorado, apresentando riscos no desenvolvimento 
físico e mental do paciente e demandar de 
tratamentos prolongados.  
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Os hábitos comportamentais da criança 
dependem excepcionalmente de como os pais 
reagem com a situação vivida. Há muitos casos de 
pais que possuem dificuldades em aceitar a doença 
do filho, que acabam mudando seu comportamento 
com a criança, transparecendo a dificuldade, 
provocando nela um certo isolamento por 
identificarem serem diferentes em relação as outras 
pessoas. 

A superproteção dessas crianças e a 
discriminação no processo de aceitação, por parte 
dos pais, deverá ser evitadas. É importante a 
interação dessas crianças com outras que passam 
pela mesma situação, com o intuito de ajudar a 
criança a lidar com a questão e ensiná-la e educá-la 
sobre o assunto, através de acompanhamentos, 
associações e encontros. 

Carinho e dedicação de todos os membros da 
família é fundamental, principalmente por parte dos 
pais. Eles precisam atentar-se a manter uma rotina 
de consulta médicas, para controlar o CD da criança 
e adequar a terapia com insulina. Precisam também, 
monitorar a glicemia diariamente e buscar entender 
como funciona o desenvolvimento da doença para 
um melhor tratamento e prevenção. 

Mudanças no estilo de vida, e a busca por 
hábitos alimentares saudáveis devem ser seguidos 
por toda família, para que os adultos possam servir 
de exemplo para as crianças, buscando prevenir o 
diabetes infantil. Algumas dessas mudanças são: 
evitas uso de refrigerantes e suco de caixinha, evitas 
doces; aumentar o consumo de frutas, reduzir o 
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tempo com celulares e televisão, aderir atividades 
ao ar livre, trocar alimentos gordurosos por 
alimentos com menos teor de gordura, evitar o 
consumo de alimentos industrializados; e aderir ao 
consumo de verduras e legumes. 

A educação em saúde, consiste na parte 
essencial no controle do DM, pois é um processo de 
intervenção elevado de alterações habituais que 
requer muito planejamento, tempo, material didático, 
espaço e profissionais de saúde capacitados. Sendo 
necessário seguir a prescrição médica 
corretamente, realizando a aplicação da dose 
prescrita e o tipo de insulina adequada.  

Quando necessário, caso a criança não 
aceite ou não entenda a doença, é indicado 
acompanhamento psicológico para ajudá-la a lidar 
com a sua condição atual e com todas as mudanças 
que deverá ser submetida, como a mudança nos 
hábitos alimentares e a iniciação das práticas de 
atividades físicas. Tais mudanças tornam-se mais 
difíceis, principalmente quando a criança está em 
fase escolar, pelo fato de que será exposta a 
alimentos que não poderá comer ou quando os 
membros da família não se disponibilizam a 
acompanhar a criança em suas novas condições de 
vida. 

Com o avanço da idade, após a infância e a 
adolescência, o paciente deverá manter os 
cuidados, porém o mesmo será encaminhado a um 
ambulatório de transição, assim será atendido tanto 
pelo endocrinologista pediátrico quanto pelo 
endocrinologista adulto. Essa mudança ocorre, 
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geralmente, entre 15 e 19 anos, de acordo com o 
caso. 
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18.A ENFERMAGEM E A IMUNIZAÇÃO EM 
CRIANÇAS 

 
Elizete Teles Fonseca 
Jhulya Batista Caixeta 

 
O Ministério da Saúde(MS) criou o Programa 

Nacional de Imunizações (PNI) em 1973, com 
objetivo, em primeira instância, de uma vasta 
ampliação da cobertura vacinal de forma uniforme, 
para uma adequada proteção imunológica para a 
população. As ações de vacinação consistem em 
relação à procedimentos, o melhor custo/efetividade 
no setor da saúde. O acelerado declínio da 
morbimortalidade por doenças imunopreveníveis 
nas recentes décadas se dá pela meta operacional 
básica da PNI que é a vacinação de cem por cento 
(100%) das crianças menores de um ano, com as 
vacinas recomendadas no Esquema de Vacinação, 
garantindo também a priorização de outros grupos 
populacionais conforme o MS, podendo estar 
eliminando e erradicalizando as doenças evitáveis 
pela vacinação objetivando o controle.  

Segundo o MS a saúde da criança é uma 
prioridade, onde a equipe de saúde, deve assumir o 
compromisso de abordar integralmente a saúde das 
mesmas, com diagnóstico prévio de doenças, 
crescimento da qualidade de vida, prevenção de 
agravos, recuperação à saúde e equidade que se 
fundamenta na promoção da saúde. A vacinação de 
crianças é uma estratégia de saúde grandemente 
importante na prevenção de doenças. Os estudos de 
práticas de imunizações devem ser espelhados em 
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evidências científicas atuais, na epidemiologia de 
doenças específicas, no aspecto das vacinas e perfil 
do hospedeiro. Devem ser consultados 
constantemente os calendários de vacinação para 
esta faixa etária, pois novas vacinas são 
rotineiramente introduzidas, podendo acontecer 
alterações para utilização de vacinas que fazem 
parte da rotina. 

No Brasil a vacinação obrigatória representa 
um avanço para uma prevenção e promoção da 
saúde com melhor qualidade, a obrigação se dá pela 
Lei nº 6.259 de 1975 regulamentada pelo Decreto nº 
78.231 de 04 de agosto de 1976, que diz no Artigo 
27 do regulamento, que serão obrigatórias as 
vacinações, em todo o território nacional, definidas 
pelo Ministério da Saúde, contra as doenças que são 
possíveis de evitar por essa estratégia de 
prevenção. No Artigo 29, diz que é dever de todo 
indivíduo submeter-se à vacinação obrigatória, 
incluídos as crianças dos quais tenha a 
responsabilidade. A desobrigação da vacinação 
unicamente é concedida se caso apresente 
Atestado Médico de contraindicação para a 
aplicação de tal vacina caso apresente riscos à 
saúde.  O estatuto da criança e do adolescente 
(ECA) reforçou a vacinação para crianças mediante 
a Lei 8.069 de 1990 que regulamentou o artigo 227 
da Constituição Federal (CF) de 1988. No parágrafo 
único do Art. 14 o ECA, estabelece que é obrigatória 
a vacinação das crianças nos circunstâncias 
sugeridas pelas autoridades sanitárias”. 
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Na sala de vacinação a equipe de 
enfermagem desenvolve papel essencial na 
realização de todas as atividades. Parte do seu 
trabalho é processar o arquivo espelho, que controla 
as doses dadas no dia-a-dia, garantindo a eficácia 
de um possível suporte ativo de pesquisa aos 
clientes com segurança, responsabilidade e 
respeito, fornecimento periódico de material e 
necessidades imunobiológicas, verificação do 
estado de vacinação da criança, manter condições 
ótimas de preservação imunológica (mantidas a 
uma temperatura entre + 2 ° C e + 8 ° C), mantendo 
os dispositivos em boas condições de 
funcionamento, vacinação baseada em objetivos, 
avaliação e acompanhamento sistemático da 
vacinação e atualização periódica do conhecimento 
técnico científico sobre possíveis contraindicações e 
efeitos colaterais. 

O calendário atual de vacinação contém 
vacinas para várias doenças como por exemplo: a 
vacina rotavírus que protege contra doença diarreica 
grave por rotavírus, a vacina BCG contra a 
tuberculose, vacina pentavalente contra a difteria, 
tétano, vacina poliomielite contra a paralisia infantil, 
coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenza tipo 
b (Hib), vacina meningocócica conjugada C, vacina 
hepatite A, vacina sarampo, vacina pneumocócica 
conjugada 10-valente, caxumba e rubéola (SCR), 
vacina varicela, vacina influenza, e a vacina febre 
amarela. Segue a tabela de esquema de vacinação: 

 



	 179	

Ao nascer: BCG-ID – dose única; Vacina contra 
Hepatite B – dose ao nascer. 
2 meses: Vacina pentavalente/DTP – 1a dose; 
VIP/VOP – 1a dose (com VIP); Vacina Oral de 
Rotavírus Humano – 1a dose; Pneumocócica 10 V 
(conjugada)* - 1a dose. 
3 meses: Meningocócica C (conjugada)* - 2a dose. 
4 meses: VIP/VOP – 2a dose (com VOP); VORH 
(Vacina Oral de Rotavírus Humano) (4) – 2a dose; 
Pentavalente/DTP – 2a dose; Pneumocócica 10 V 
(conjugada)* - 2a dose. 
5 meses: Meningocócica C (conjugada)* - 2a dose. 
6 meses: Vacina Pentavalente/DTP – 3a dose; 
VIP/VOP – 3a dose. 
9 meses: Vacina contra febre amarela – dose única. 
12 meses: Pneumocócica 10 V (conjugada)* - 
reforço; Meningocócica C (conjugada)* - reforço; 
Tríplice viral – 1a dose. 
15 meses: VIP/VOP – 1o reforço (com VOP); 
Pentavalente/DTP – 1o reforço (com DTP); Hepatite 
A – uma dose; Tetra viral – uma dose. 
4 a 6 anos: Pentavalente/DTP – 2o reforço (com 
DTP); VIP/VOP – 1o reforço (com VOP); Varicela – 
uma dose. 
 

Tabela 1. Esquema de vacinação da Criança 2018 (Fonte: 
Ministério da Saúde 3) 

*Aplicar uma dose da vacina pneumocócica de 10 V 
(conjugada) e da vacina meningocócica C 
(conjugada em crianças de 2 a 4 anos que perderam 
a possibilidade de vacinação prévia ou não 
receberam reforço). 
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Colocar isso em execução é o verdadeiro cuidar da 
enfermagem. O objetivo da imunização deve 
centrar-se nesse tipo de orientação e despertar o 
interesse pela dinâmica de ação centralizada 
dessas ferramentas entre os profissionais que 
atuam nesse campo. Hoje, o cuidado quanto a 
imunização em crianças está sendo uma realidade 
de sucesso no serviço público, com o 
comprometimento que envolve o uso de 
conhecimento técnico e científico para alcançar as 
metas propostas pela OMS e também pela PNI. 
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19.PREVENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA INFANTIL 
 

Jéssica Garcez de Andrade 
Walysson Henrique Veloso Mauricio 

 
 

O pacto entre estado e sociedade no que diz 
respeito a crianças, na esfera da saúde, tem como 
objetivo à ampliação do acesso a bens e serviço 
com as políticas públicas. Tendo como base ações 
originadas do Ministério da saúde, governo do 
estado ou dos municípios. 

Ocorreu a ampliação do acesso aos serviços 
de saúde a partir da constituição do SUS, com foco 
na atenção primária a saúde, sendo definido por 
meio de territorialização através de equipes de 
saúde da família nas regiões mais necessitadas do 
país. 

Defendida pela OMS (organização do 
ministério da saúde), a Promoção de Saúde é uma 
estratégia que visa à melhoria da qualidade de vida 
desenvolvendo habilidades pessoais e coletivas 
favorecidas pela política pública. Essas 
intervenções solicitam a presença de ações 
educativas em saúde, que é um mecanismo para 
saúde de qualidade. Através dessas ações 
educativas, edifica-se o saber que abre espaço para 
a cidadania plena. Sendo fundamental para as 
crianças tal aplicação, visto que auxilia no 
desenvolvimento do compromisso diante a sua 
saúde, contribuindo para a manutenção de um 
ambiente agradável e hábitos saudáveis de vida. É 
importante que essas ações educativas não sejam 
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aplicadas de uma maneira forçada, mas seguindo 
suas competências cognitivas, trazendo um 
ambiente prazeroso e uma relação direta entre seus 
estudos e seu cotidiano.  

Dentro disto atenção primária à saúde tem 
foco em medidas tomadas antes do surgimento ou 
agravamento de uma condição mórbida ou de um 
conjunto dessas que é definida como Prevenção. 
Dessa forma, fazer com que a doença se manifeste 
de forma mais branda no indivíduo ou no ambiente 
coletivo, é prevenir. 
Então, temos as doenças que sempre ocorrem na 
infância normalmente as alergias, viroses e os 
problemas respiratórios. As crianças estarão 
sujeitas ou experimentarão diversas 
infecções estando ainda em formação o sistema 
imune. 

Nos primeiros anos de vida as viroses são 
mais comuns, isto por que a cada virose a criança 
ganha resistência e se torna imune a aquela espécie 
de vírus. São diversos as formas de contagio, desde 
o ar á alimentos contaminados. Transformações que 
atingem a imunidade, como as climáticas, também 
podem ajudar a adquirir o vírus.  

Com uma difícil definição devido à variedade 
de vírus viventes no mundo, designa-se virose 
qualquer infecção por vírus que evidencie 
sintomatologia padrão como 
dificuldades respiratórias e em diversas situações as 
diarreias que são sintomas virais. Uma forma de 
explicação é o órgão acometido, ou seja, supondo 
que o médico tem conhecimento de quando trata-se 



	 184	

de hepatite, por que o fígado foi o órgão acometido, 
provocando mal-estar e icterícia. 

Na infância temos doenças viróticas que são 
mais comuns como, a gripe, resfriado, dengue e 
hepatite.  

A gripe manifesta sintomas como febre, 
coriza, enfraquecimento e indisposição. Como 
prevenção, vacine a criança contra gripe, mantenha-
a hidratada sempre, alimente-a adequadamente, 
sendo lactente amamente-a, e na presença da 
doença evite aglomerações e ambientes escolares.  

O resfriado possui pouco sintoma, 
normalmente não á febre, ou quando á, apresenta 
febre de baixa intensidade e coriza. Mesmo sendo 
difícil evitar existem alguns cuidados que precisam 
ser tomados, a vacina da gripe é a melhor maneira 
de evitar e caso alguém da família manifeste os 
sintomas, separe objetos como copos e talheres, ao 
espirrar e tossir cubra o nariz e a boca e mantenha 
as mãos bem limpas.  

A Dengue apresenta fortes sintomas como, 
febre (em geral alta), dor nos olhos, dor intensa no 
corpo, enfraquecimento e dores de cabeça. Sua 
prevenção deve ser profilática, como por exemplo; 
combater os focos do mosquito Aedes Aegypti, e 
também tomar a vacina contra a dengue que foi 
criada para prevenir a manifestação do vírus. Na 
presença dos sintomas ou doença ter atendimento 
médico o mais rápido possível, repouso absoluto e 
a hidratação é fundamental. 

A Hepatite mostra sintomas como 
febre, ausência de apetite, náuseas, olhos e 
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peles amarelados e fadiga. Pode ser emitido por 
alimentos infectados e objetos perfurocortantes. 
Para prevenir mantenha sempre a higiene das 
mãos, dos alimentos e evite partilhar itens de uso 
pessoal.  

A Diarreia é um sintoma causado pelas 
infecções intestinais. A higiene é o principal agente 
de prevenção, não deixar que a criança leve objetos 
a boca, tomar água mineral e filtrada, evitar vegetais 
não cozidos ou frutas com casca e alimentos que 
ficaram submetidos a fatores infecciosos. 
    A maior parte das viroses de classe grave, como 
coqueluche, sarampo, difteria, caxumba e 
etc., podem ser evitadas com a vacinação em dia. 
Tratar a mesma, é normalmente hidratação 
abundante, alimentação balanceada, repouso, 
medicamentos para o controle de febre e dores e 
paciência para esperar o vírus realizar seu ciclo e 
sair do organismo. 

As perturbações do trato respiratório mais 
comuns são, pneumonia, amigdalites, otite, sinusite 
e asma. 

A Pneumonia é classificada como uma 
doença de porte grave e que não sendo 
cuidada pode levar a morte. Ela pode ser bacteriana 
ou viral e usualmente seus sintomas apresentam, 
febre, palidez, dificuldade respiratória, dores 
abdominais, enfraquecimento e ausência de apetite. 
Previna lavando as mãos com frequência, vacine 
contra a gripe (trivalente ou quadrivalente), a vacina 
HIB e a vacina pneumocócica. 
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Otite é uma inflamação do ouvido médio, 
interno ou externo, em geral com infecção. Ela é 
causada por bactérias e vírus que em um resfriado 
ou alergia causam um inchaço que podem bloquear 
as tubas auditivas. Seus sintomas são febres, dores 
de cabeça, perda de apetite e dores de ouvido. A 
prevenção é amamentar bem o bebe, lavar 
frequentemente as mãos, manter em dia a 
caderneta de vacinação, evitar fumo passivo e 
previna resfriados. 

Sinusite é a circunstância na qual as 
cavidades ao redor das vias nasais inflamam. Seus 
sintomas apresentam; catarro amarelo, tosse 
noturna, indica dores na face e raramente dores de 
cabeça em crianças. A melhor forma de prevenir a 
sinusite aguda é manter a mucosa nasal hidratada, 
tratar a rinite alérgica, ter uma alimentação 
saudável, evitar jejuns, beber agua e manter as 
mãos lavadas.  

As Amigdalites é uma infecção de garganta 
que causa febre, dor, ausência de apetite, mal hálito 
e inchaço das amigdalas. Na prevenção de seu 
desenvolvimento lave as mãos com frequência, 
evite compartilhamento de objetos pessoais ou 
utensílios como copo e talheres.  

A crise de Asma é considerada crítica e seu 
atendimento deve ser emergencial. Ela é 
uma doença que acarreta dificuldades respiratórias 
e seus sintomas são; dificuldade para respirar, 
tosse, lacrimejamento, chiados e dores no peito. A 
asma em si não pode ser prevenida, contudo as 
crises podem ser controladas e ter uma melhor 
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qualidade de vida, não tratar apenas das crises, mas 
da doença, fazer teste para alergia, manter boa 
higienização pessoal e ambiente, evite cheiros 
fortes e certifique-se das doses de vitamina D.  

Doenças respiratórias em sua maior 
parte, são prevenidas da mesma maneira, 
cuidados de higienização pessoal e ambiente, isento 
de poeira, tapetes, cortinas, cômodos bem 
ventilados, evitar contato com indivíduos gripados, 
sempre expor colchões e roupas de cama ao sol, 
sono adequado, uma boa alimentação e hidratação 
são fundamentais. Algumas das doenças citadas 
a acima podem ter origem bacteriana e precisar de 
antibióticos. Somente pode ser definido pelo 
médico se ocorrerá necessidade de medicamentos 
ou não, se são viróticas ou bacterianas. É 
necessário sempre manter contato com o 
pediatra da criança para tirar dúvidas. 
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20. NEUROBLASTOMA: O CÂNCER INFANTIL 
QUE É FATAL 
 

Luana Stephany de Souza Lima 
 
Considerações Iniciais 
  

Podemos definir tumor como qualquer 
acúmulo de massa em células que crescem sem 
intuito algum, mas de maneira vagarosa e sem 
oferecer maiores riscos à saúde. A partir do 
momento em que essas células passam a ter um 
crescimento mais acelerado e descontrolado, há o 
câncer propriamente dito, que já tem o poder de 
invadir os demais tecidos e órgãos, o que pode ser 
chamado de metástase¹. 

Embora as causas para que uma pessoa 
desenvolva câncer sejam as mais variadas, 
considerando que há mais de 100 tipos, essa 
patologia, quando ocorrida em crianças, possui uma 
origem embrionária, ou seja, ocorre ainda na 
formação do indivíduo. Sua propagação ocorre logo 
no início do desenvolvimento da criança².   

Os neuroblastos são células embrionárias 
advindas da ectoderme e que formarão o sistema 
nervoso do indivíduo. A partir do momento em que 
esses neuroblastos continuam a se dividir e crescer, 
mas sem formar células nervosas maduras ou 
células da medula central, surge o neuroblastoma, 
afetando mais comumente as glândulas 
suprarrenais, abdômen, tórax ou medula³. É o tipo 
de câncer extracraniano e sólido que mais acomete 
crianças menores de 5 anos4.  
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Pela dificuldade em se diagnosticar o 
neuroblastoma, é mais comum que, quando 
descoberto – já em crianças maiores de 1 ano –, já 
esteja em fase de metástase. Isso faz com que a 
idade do indivíduo seja de suma importância antes 
de saber o prognóstico e escolher o tipo de 
tratamento mais eficaz. Em crianças menores de 1 
ano, por exemplo, a cirurgia é uma das formas mais 
eficazes de se tratar, pois é muito mais provável que 
o tumor esteja ainda em seu ponto de origem e não 
tenha afetado outros tecidos5. 
 
Sintomas 
 

Os sintomas são em quase que sua totalidade 
inespecíficos, pois podem ser facilmente 
confundidos com patologias mais comuns que 
afetam as crianças, como viroses. Esse fator torna o 
diagnóstico mais complicado de ser feito 
corretamente, acarretando em uma maior demora 
para perceber o problema². Dessa forma, o 
problema acaba sendo encontrado apenas quando 
já está em um estágio mais avançado, muitas das 
vezes com metástase6. 
 Esse é um dos motivos que faz com que seja 
necessário o treinamento aprofundado de 
qualificação dos profissionais de saúde em geral, 
para que um diagnóstico precoce seja possível, bem 
como um tratamento mais eficaz.  
 As crianças podem apresentar dois tipos de 
sintomas: aqueles causados pelo próprio 
neuroblastoma e os que são causados já pela 
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metástase. No primeiro caso, irá depender de onde 
o câncer está alojado. Caso seja no tórax, é comum 
que haja algumas dores na região do peito, chiados 
na ausculta pulmonar, pálpebras caídas e pupilas 
anisocóricas. No abdômen, há dor no local, edema 
em membros inferiores, diarreia e presença notável 
de uma massa sólida abdominal. Nos demais 
lugares, é esperado que haja dor em todo o corpo, 
perda de peso, febre e aumento do globo ocular7. 

Já no caso da metástase, que acomete cerca 
de 50% dos menores de 2 anos e 70% das crianças 
maiores, é mais comum o acometimento ósseo, que 
causa deformidades notáveis no crânio da criança. 
Os linfonodos enfartam, e o fígado atingido aumenta 
consideravelmente seu tamanho, podendo levar a 
um quadro grave de icterícia e coagulopatias8.  
 
Fatores de Risco 
 

O neuroblastoma não possui uma origem tão 
conhecida, de modo que o único fator de risco 
concreto que se pode falar é o histórico familiar.  
É sabido, entretanto, que o neuroblastoma não se 
origina apenas por alterações hereditárias, mas 
também por alteração genética ainda durante a 
formação do feto. A principal diferença é que esse 
tipo de mutação não possui transmissão de pais 
para filhos, pois é encontrado apenas nas células 
cancerígenas da pessoa5. 
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Diagnóstico 
 

Pelo fato de haver uma maior dificuldade na 
identificação, o exame físico aliado a uma anamnese 
precisa é a maneira mais plausível de identificar 
sinais suspeitos.  

Em crianças mais novas, a palpação de um 
nódulo é o sinal mais confiável que se pode ter, mas 
também pode-se desconfiar de diarreias sem uma 
causa específica e intratáveis. Já nas crianças mais 
velhas, leva-se em consideração as queixas, como 
dores intensas e inchaço em algumas partes do 
corpo, como linfonodos7,9. 

Em casos de suspeitas, o paciente deverá ser 
encaminhado para fazer uma avaliação 
hematológica, punção aspirativa, biópsia da medula 
óssea e contagem de catecolaminas (aminas que 
funcionam como neurotransmissores) urinárias. 
Pode ser pedido, também, radiografias do 
esqueleto, torácica e abdominal, que irão detectar se 
há a presença do tumor e sua calcificação7. 
 
Estágios 
 

Os estágios do neuroblastoma podem ser 
divididos em seis, segundo o International 
Neuroblastoma Staging System (INSS)10. 
 
Estádio 1: há o câncer localizado em apenas uma 
parte do corpo e é possível fazer um ressecamento 
total durante a cirurgia.   
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Estádio 2A: o câncer ainda é localizado em seu 
ponto de origem, mas nem todas as células 
cancerígenas visíveis podem ser removidas na 
cirurgia.  
Estádio 2B: o câncer continua em uma parte do 
corpo, mas não é certeza de que será removido 
durante a cirurgia. Os linfonodos próximos ao tumor 
podem conter células do neuroblastoma, mas não 
há disseminação para as demais partes.  
Estádio 3: o câncer não se espalhou 
completamente. Uma das seguintes situações pode 
acontecer:  
I.o câncer não pode ser removido totalmente via 
cirúrgica e passou para a outra parte do corpo, 
podendo ou não ter se espalhado aos linfonodos 
próximos;  
II.o câncer ainda continua localizado em seu ponto 
de origem e em apenas uma parte do corpo, mas se 
espalhou para os linfonodos próximos e, através 
deles, conseguiu alcançar a outra parte do corpo;   
III.o câncer está no meio do corpo, crescendo em 
ambas as partes (seja diretamente ou através dos 
linfonodos) e não pode ser completamente removido 
cirurgicamente.  
Estádio 4: o câncer se espalhou para partes mais 
distantes do seu ponto de origem, havendo 
metástase nos linfonodos, ossos, fígado, pele, 
medula óssea ou outros órgãos.  
Estádio 4S: quando a criança tem menos de 1 ano. 
O câncer está apenas em um lado do corpo, mas 
pode ter se espalhado para os linfonodos que estão 
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do mesmo lado, para o fígado, pele e/ou medula 
óssea (há no máximo 10% de células cancerígenas).   
 
Marcadores de prognóstico 
 
 Considera-se que prognóstico seria nada 
mais do que hipóteses de como será a evolução 
entre paciente x doença, ou seja, uma previsão. É 
utilizado pelos profissionais para saber como se 
proceder na tomada de decisões quanto ao 
tratamento.  

No caso do neuroblastoma, há vários fatores 
que determinam isso, como a histologia do tumor, 
idade do paciente (uma vez que crianças com até 18 
meses possuem uma melhor chance de cura), a 
ploidia do DNA (número de cromossomos presentes 
na célula) e gene Mycn aumentado (pois é um gene 
relacionado ao surgimento de tumores)10. 
 
Tratamento 
 
 O tratamento irá depender dos fatores citados 
anteriormente, dos marcadores de prognóstico e do 
estágio em que doença se encontra.  
 
Cirurgia 
	

Quando o câncer ainda não virou uma 
metástase, o tratamento cirúrgico é a melhor opção 
e com uma maior chance de cura. Além do tumor, os 
linfonodos próximos também são retirados e levados 
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para ser feita uma biópsia à procura de células 
cancerígenas.  

Caso o tumor esteja alojado em algum órgão 
vital, o cirurgião poderá tirar a maior parte 
cancerígena, o tratamento será complementado 
com quimioterapia.  

E, ainda, se o tumor for grande demais, a 
cirurgia será colocada após a quimioterapia, que irá 
primeiramente ressecar o tumor4.  
 
Quimioterapia 
	

Serão utilizados medicamentos 
anticancerígenos por via endovenosa, passando por 
todo o corpo e visando destruir as células 
cancerígenas – embora outras células saudáveis 
sejam atingidas também. É o tipo de tratamento 
mais usado nos casos em que há metástase, 
tornando-se o principal meio de intervenção.  

As principais drogas usadas são a 
carboplatina, a ciclofosfamida, desorrubicina e o 
etoposido. A quantidade e dose utilizadas irá 
depender do quão avançada se encontra a doença.  

O tempo de tratamento também costuma 
variar de acordo com o indivíduo. Os profissionais 
costumam dividir o tratamento em ciclos, para que o 
corpo consiga se recuperar das altas doses 
recebidas.  

Por se tratar se um tratamento agressivo, os 
efeitos colaterais serão igualmente proporcionais. É 
comum que haja queda de cabelo, náuseas e 
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vômitos, perda do apetite, diarreia, cansaço, entre 
outros4. 
 
Radioterapia 
	

Se dá pelo uso de radiação com o intuito de 
eliminar as células cancerígenas. Não é tão utilizada 
quanto as duas anteriores pelo fato de causar 
maiores efeitos adversos a longo prazo.  É 
geralmente usado quando a cirurgia e a 
quimioterapia não conseguem eliminar o tumor.  

Os efeitos colaterais são quase que 
basicamente os mesmos que a quimioterapia4.  
 
Transplante de medula óssea 
	

É o tratamento usado nos casos em que uma 
criança com um neuroblastoma de alto risco não 
responde aos tratamentos anteriores. Antes, a 
terapia com altas doses de quimio e radioterapia não 
eram consideradas pelo fato de também causas 
danos à medula óssea (que é quem produz as 
células sanguíneas)10. 

Agora, porém, já é possível coletar células 
tronco da corrente sanguínea através de um 
procedimento conhecido por aférese. Nele, é 
utilizado uma máquina que filtra componentes 
sanguíneos. Nesse caso, as células tronco serão 
colhidas e congeladas até que o transplante 
aconteça. As demais partes do sangue serão 
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devolvidas para o corpo do paciente4,10. (NATIONAL 
CANCER INSTITUTD e CANCER.ORG 
 
O papel do profissional de saúde 
 
 A equipe deve ser composta de maneira 
multiprofissionais, com médicos, enfermeiros, 
radiologias, etc., para possibilitar um melhor suporte 
ao paciente e sua família, além de informações 
sobre a patologia em geral.  
 Mesmo após o fim do tratamento, é função 
dos profissionais continuar a acompanhar a 
evolução do paciente, efeitos colaterais e, em casos 
de recidiva do câncer, diagnosticar previamente2. 
 É de suma importância que seja estabelecido 
um diálogo entre o profissional de saúde e o 
paciente com sua família, para que o plano de 
enfrentamento seja mais seguro. Para isso, é 
importante, também, o acompanhamento com um 
psicólogo 
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21.PUERICULTURA: O CUIDADO INTEGRAL AO 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL  
 

Aline Ferreira do Nascimento  
                Isaque Jobeth Rodrigues Pereira  

 
 A infância é um período na qual se expande 
uma vasta parte das potencialidades humanas, 
sendo assim a puericultura tem como objetivo 
proporcionar uma atenção integral a saúda das 
crianças, compreendendo a população infantil como 
um ser em desenvolvimento com suas 
personalidades, com proposito de acompanhar seu 
crescimento e desenvolvimento. É um conjunto de 
condutas que leva em conta a criança, os seus pais 
e o meio em que vive. 
 Nessa perspectiva, a puericultura e o modo 
de promover e proteger a saúde infantil em seu 
convívio familiar e na comunidade onde vive, por 
meio de um conjunto de ações e cuidados 
profissionais, pedagógico, higiênico, psicológico, 
dietético e sociais que tem o objetivo de promover o 
crescimento e desenvolvimento da criança em 
circunstâncias adequadas. Essas consultas 
preventivas e educativas são realizadas com 
frequências pré-determinadas em função de cada 
idade, para garantir um crescimento saudável. O 
ministério da saúde para assegurar uma boa 
qualidade da assistência a essas crianças, 
estabeleceu um calendário mínimo de consultas, e 
determina que cada criança deve ter no mínimo sete 
consultas de puericultura no primeiro ano de vida, 
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desse modo atribuídas, a primeira consulta deverá 
ocorrer na primeira semana de vida até sete dias, e 
as subsequentes dessa forma: 

1 mês  9 meses  
2 meses  12 meses  
4 meses  18 meses  
6 meses  24 meses  

    
 O calendário do DF ele é diferente até os 6 
meses é mensal e aparte dos 9 meses segue o do 
ministério da saúde. A parti dos 2 anos de idade e 
preconizado consultas anuais. 
 As consultas de puericultura são intercalas 
entre medico e enfermeiro, nessas consultas 
atribuídas ao enfermeiro deve ocorrer os seguintes 
procedimentos: 
• Avaliação completa e exame físico  
• Observar se a criança não apresenta nenhum 
agravo  
• Perceber riscos em seu crescimento e 
desenvolvimento  
• Agendar a primeira consulta com o médico 
pediatra e outros se for observado riscos de agravo 
a saúde  
• Estimular a relação da criança com o agente 
comunitário 
• Preencher os gráficos da caderneta da 
criança de acordo com a idade   
• Fazer orientações claras sobre cada assunto 
da consulta  
• Orientações sobre aleitamento materno  
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• Orientar os pais a estimular o 
desenvolvimento dessa criança  
• Avaliar o crescimento  
• Avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor  
• Orientar sobre a complementação alimentar  
• Verificação do cartão vacinal  
• Saúde bucal da criança  
• Prevenção de acidentes  
• Esclarecer todas as dúvidas dos pais  

Na consulta de puericultura o enfermeiro, faz 
o uso de gráficos, avalia o desenvolvimento, o ganho 
de peso e o de estatura, faz a investigação da 
condição de saúde da criança, além de esclarecer 
as dúvidas e receios dos pais. De acordo com os 
dados observados, gerados e anotados, o 
enfermeiro realizará um planejamento de cuidado 
que beneficie todas as particularidades do 
crescimento e do desenvolvimento da criança. 

As anotações realizadas são essenciais, para 
que o enfermeiro possa diferenciar as condições 
particulares de cada criança, possibilitando um 
melhor diagnóstico de enfermagem, interagir melhor 
com a situação da criança e facilitar o diálogo com 
os pais, a respeito das intervenções a serem 
seguidas em conformidade com a sua condição de 
vida e história. 

É importante também que o enfermeiro saiba 
escutar o que os pais e a criança tenham a dizer, 
deve-se criar um diálogo e ter uma escuta atenta, 
podendo assim dar um melhor suporte a essa 
família. 
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O crescimento e o desenvolvimento da 
criança dependem de diversos fatores particulares 
(genéticos, metabólicos, malformações) e externos 
(alimentação, saúde, habitação, cuidados gerais 
com a criança), consequentemente precisará ser 
visto como um conjunto de causas que dependem 
do seu ambiente, dos seus pais e da família. Por 
essas razões o acompanhamento de puericultura 
depende de uma equipe multiprofissional, pois 
necessita de intervenções de diferentes 
profissionais. 

Nessa perspectiva, a consulta de 
enfermagem não tem apenas o intuito de avaliar o 
crescimento e desenvolvimento da criança, tem o 
objetivo também de realizar a promoção da saúde, 
promovendo a capacitação dos pais e da criança, 
para que possam responder as diversas 
necessidades da criança, desde a comunicação até 
imunização, colocando em evidência a importância 
do amor e afeto que deve se ter com a criança. 
Desta forma é preciso que os pais sejam instruídos, 
encorajados e reconheçam que estão seguros para 
realizarem os cuidados que sejam necessários com 
a criança. 

É essencial que o enfermeiro descubra as 
adversidades relacionadas a saúde da criança, por 
intermédio da consulta de puericultura, planejando 
assim intervenções que sejam capazes de atingir a 
saúde da população infantil. É preciso que se esteja 
focado nos verdadeiros problemas da criança, 
proporcionando desta forma um cuidar que a atenda 
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de forma integral e especialmente, na sua forma 
individual de viver e de se estar presente no mundo. 

Portanto, a consulta de puericultura é 
essencial para o crescimento e desenvolvimento 
saudável infantil e é capaz de atingir uma imensa 
diminuição da morbimortalidade infantil, por 
intermédio do vínculo com as famílias, das 
coberturas vacinais, das detecções de agravos 
precoces e recomendações precisas orientadas as 
mães. Desse modo ainda e feito a educação em 
saúde que engloba a criança no seu convívio quanto 
aos cuidados básicos, condutas que são 
preconizadas pelo ministério da saúde para a 
promoção a saúde e prevenção de agravos que sem 
dúvidas fará com que a qualidade de vida dessas 
crianças seja satisfatória. 
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22.ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM 
CRIANÇAS COM SÍNDROMES 

 
Mayara Candida Pereira 

Danielle Ferreira Silva 
Leila Batista Ribeiro 

 
Desde 1984 com a criação do Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC), tem 
ampliado a discussão sobre a assistência da criança 
no âmbito da saúde. Essa discussão foi reforçada 
pelo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
em 1990, determinando que o Sistema Único de 
Saúde (SUS) deve garantir a criança e ao 
adolescente o atendimento com acesso universal e 
igualitário à todas os serviços de promoção, 
proteção e recuperação a saúde, diante disso, tem 
se desenvolvido uma assistência diferenciada para 
atingir a singularidade da saúde infantil em todos 
aspectos e necessidades (CRUZ et al., 2017). 

É notório que as ações do PAISC têm 
diminuído as taxas de mortalidades infantis por 
doenças prevalentes na infância, mas, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) determina 
que aproximadamente 10% de crianças no mundo 
podem nascer ou adquirir algum tipo deficiência que 
comprometa o desenvolvimento neuropsicomotor, 
desde total no mínimo 3% necessitarão de 
reabilitação e de uma assistência especifica e 
especializada (BELMIRO et al., 2017).  

Mesmo diante há todas as políticas e ações 
no Brasil inseridas no âmbito da saúde da criança é 
perceptível que as ações direcionadas para as 
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crianças com deficiência (CcD) ainda se apresentam 
fragilizada, desarticulada e descontinua nas 
unidades de saúde pública e privada onde os 
profissionais de saúde se mostram despreparados, 
principalmente referente as barreiras atitudinais e 
estruturais, dificultando a qualidade da assistência à 
saúde e repercutindo de forma negativa no 
desenvolvimento e reabilitação da criança. Com 
esses desafios e dificuldades a assistência de 
enfermagem tem tornado um desafio para as 
práticas diárias, é importante que o cuidado da 
enfermagem envolva conhecimento, interação, 
vínculo, aconselhamento e, acima de tudo, apoio 
aos familiares e/ou pessoa responsável (BELMIRO 
et al., 2017; CRUZ et al., 2017). 

A atuação da equipe de enfermagem 
ultrapassa o desenvolvimento de procedimentos 
técnicos especializados, deve estar alicerçado 
também na educação continuada em saúde com os 
familiares. É importante que o enfermeiro estimule o 
envolvimento da família na elaboração e promoção 
do cuidado, estimulando o desenvolvimento das 
habilidades nos cuidados (CRUZ et al., 2017). 

Devido à vulnerabilidade dos familiares, a 
equipe de saúde necessita estar preparada para 
oferecer suporte de apoio para a família durante a 
internação, tratamento e reabilitação da criança. É 
importante o estimulo à autonomia dos pais no 
cuidado do filho, estimulando a participação ativa no 
processo do cuidado. 

Além da família as crianças com 
necessidades especiais também vivenciam 
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dificuldades no enfrentamento da doença 
necessitando de uma assistência intensiva. A 
enfermagem deve proporcionar um convívio 
humanizado com o ambiente hospitalar e a rotina do 
tratamento da doença, com atividades práticas 
lúdicas, educativas, e brincadeiras minimizando o 
desgaste físico e emocional (NEVES et al., 2015; 
FIGUEIREDO; SOUSA; GOMES, 2016). 

Devido à complexidade e gravidade da 
evolução clínica da maioria das doenças a equipe de 
saúde deve estar atento a identificação imediata e 
intervenção ágil nas complicações minimizando os 
agravos e promovendo a prevenção das alterações 
clínicas. A prática do cuidado exige do profissional 
habilidade, empatia e conhecimento teórico 
cientifico. O cuidado requer uma visão holística; 
deve envolver a humanização, solidariedade, 
preocupação e conhecimentos (NEVES et al., 2015; 
CRUZ et al., 2017). 

Torna-se importante dentro da assistência de 
enfermagem o relacionamento interpessoal entre a 
equipe de saúde e os cuidadores dessas crianças 
com objetivo de facilitar a assistência, proporcionar 
um trabalho em equipe, evitando a sobrecarga de 
apenas um familiar no cuidado integral. Estudos 
comprovam que as relações da equipe de saúde 
com os familiares criam uma junção de confiança, 
estimulando a autonomia dos pais para o cuidado 
diário dos filhos. A internação hospitalar é um 
momento importante onde a família irá compartilhar 
as vivências e dificuldades enfrentadas no cuidado; 
sendo relevante que a enfermagem ofereça apoio e 
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suporte, treinamento e capacitações sobre o 
cuidado, auxiliem os a desenvolver segurança e 
forças para o enfrentamento das dificuldades e 
inseguranças (CRUZ et al., 2017, ASTOLPHO; 
OKIDO; LIMA, 2015; INACIO; PEIXOTO, 2017). 

Os cuidados hospitalares não são os únicos 
meios de cuidados, atualmente a Atenção Primária 
à Saúde (APS) e Atenção Domiciliar (AD) tem 
ganhado uma repercussão na assistência domiciliar 
visando diminuir os riscos de infecções e estimular 
a desospitalização, além disso, o ambiente 
domiciliar proporciona a criança melhor 
desenvolvimento, reabilitação, tratamento, 
incentivando o convívio e interação social. Portanto, 
a alta hospitalar deve ser planejada, assistida, 
sistematizada, com a equipe da Estratégia Básica da 
Família (ESF) e AD como rede de apoio de uma 
equipe multidisciplinar para continuidade dos 
cuidados e assistências em domicilio. Ambas a 
instituição evolvida na assistência, de forma indireta 
e/ou indireta, dessa criança deve estabelecer uma 
comunicação afim de trabalharem na mesma 
vertente de assistência e cuidado (ASTOLPHO; 
OKIDO; LIMA, 2015). 

Frente a essa modalidade de assistência a 
APS é um setor de atuação predominante da equipe 
de enfermagem deve programar atividades de 
promoção à saúde, prevenção a deficiências, 
desenvolver intervenções facilitadoras no 
diagnóstico precoce e para a Reabilitação Baseada 
na Comunidade (RBC) interligando todas as suas 
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ações a uma equipe multidisciplinares (BELMIRO et 
al., 2017). 

Supracitado pelos mesmos autores, os 
profissionais de saúde que atuam na ESF devem 
receber capacitações oferecidas pelo Ministério da 
Saúde (MS) direcionados para capacitações, 
desenvolvimentos de habilidades para atuação na 
assistência a crianças com necessidades especiais. 
Observa se que as matrizes curriculares dos cursos 
em bacharelado em enfermagem não possuem uma 
disciplina especifica e/ou uma abordagem que 
orientem e capacite os alunos para atuação nessa 
prática de assistência. 

O despreparo dos profissionais de saúde e a 
falta de uma matriz curricular na graduação que 
preparam os alunos para essa modalidade de 
assistência, tem dificultado a oferta de informações 
sobre o diagnóstico da doença e o plano de cuidado 
da criança, interferindo de forma negativa no 
enfrentamento da família, no tratamento e 
reabilitação do paciente. Por esse motivo, torna se 
necessário que as instituições de saúde realizam 
educação continuada para toda a equipe e que os 
profissionais sejam estimulados a se especializarem 
na área que desejam atuar profissionalmente 
(FIGUEIREDO; SOUSA; GOMES, 2016). 

É importantíssimo que os profissionais de 
saúde estejam habilitados para atuarem nessa 
prática de assistência, sendo capazes de ouvir os 
sentimentos vivenciados pelos familiares e crianças, 
devem estar preparados para oferecer informações 
e assistência de forma segura contribuindo na 
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assistência as crianças com necessidades especiais 
(INACIO; PEIXOTO, 2017). 
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23.PRODUÇÃO DE LIVRO ENTRE DOCENTES E 
ALUNOS SOBRE ESTUDOS DE CASOS REAIS 
DA CLÍNICA ESCOLA FACESA 
 

Jonas Rodrigo Gonçalves 
 
 A educação superior pressupõe atualização 
constante, vontade de aprender e dedicação ao 
aprendizado efetivo de novas tecnologias de 
aprendizagem. Envolver o corpo discente de 
maneira interativa exige do docente uma dedicação 
acima da média, estudos profundos sobre novos 
métodos de ensino e de aprendizagem e interesse 
pela inovação. 
 Este capítulo versará sobre as metodologias 
ativas de aprendizagem sob uma abordagem 
simplificada e não muito aprofundada; abordará o 
projeto da Clínica Escola Facesa, coordenado pela 
professora Carla Chiste Tomazoli Santos; e 
apresentará a sugestão que lhe ofereci para darmos 
visibilidade ao seu trabalho, bem como oportunizar 
aos alunos e às alunas envolvidos(as) o 
desenvolvimento de habilidades de pesquisa e de 
escrita científica por meio da publicação deste livro 
enquanto metodologia ativa de aprendizagem. 
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Um pouco sobre Metodologias Ativas de 
Aprendizagem5 
 

A educação é um processo dinâmico e sem 
terminalidade definida na vida de um indivíduo, 
envolvendo múltiplos aspectos, desde humanos 
propriamente ditos (tais como cognição e 
desenvolvimento de habilidades) a sociais (culturais 
e políticos).  

Ao mesmo tempo, a educação, numa 
perspectiva mais integral, compreende tanto a 
assimilação cognitivocultural do indivíduo na 
sociedade em que se insere (aspecto de 
“aculturação”, frequentemente considerado nas 
abordagens tradicionais da educação), quanto à 
capacidade proativa de solucionar problemas 
sucessivamente mais amplos e profundos inerentes 
à sua atuação na sociedade (MAIA, 2014). 

Nesse sentido, a educação escolar, em seus 
diversos níveis, tem sido objeto de questionamentos 
e propostas de mudanças, principalmente a partir do 
século XX. Sob uma perspectiva que, de certa forma, 
favorece a praticidade, diversas abordagens do 
processo de ensino-aprendizagem têm sido 
compiladas em “vertentes”, que transitam da 
tradicional, transmissiva, até a proposta da 
educação como promotora de transformações 

																																																													
5	Subcapítulo transcrito na íntegra da seguinte obra de minha 
coautoria: GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Avaliação Geral de 
Desempenho do Acadêmico. Valparaíso: Sena Aires, 2017. 
Capítulo utilizado: A importância da educação. Cristilene Akiko 
Kimura et al. 
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sociais. Tais abordagens do processo de 
ensinoaprendizagem são abordadas por diversos 
autores (MAIA, 2014; TORRES et al., 2006; 
SANTOS, 2005). 

No que tange a diversificação, tanto em 
atividades de planejamento como de 
desenvolvimento de ações educativas, do conjunto 
de abordagens em função dos objetivos adotados 
nos sucessivos níveis de escolaridade, a concepção 
cognitivista do ensinoaprendizagem tem assumido, 
na atualidade, especial relevo no âmbito do ensino 
superior. 

Sobretudo quando se tem por objetivo o 
desenvolvimento de competências profissionais 
vinculadas à resolubilidade frente a situações 
críticas peculiares de um campo do conhecimento 
humano, ao valorizar as “metodologias 
problematizadoras de ensinoaprendizagem”, o que 
centraliza o processo de aprendizagem na 
integralidade dos fatores referentes ao discente. 

Atualmente, a docência é definida como ação 
educativa que constitui o processo de 
ensinoaprendizagem e tem por funções estimular a 
criação cultural, o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo. E também criar 
situações favoráveis ao desenvolvimento dos alunos 
nas diferentes áreas do conhecimento, no aspecto 
afetivoemocional, nas habilidades e nas atitudes e 
valores.  

No entanto, para efetivação dessa ação 
educativa como um processo de ensino 
aprendizagem, que tenha como resultado produzir e 
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construir conhecimento, as instituições de ensino 
superior, juntamente com seus docentes, precisam 
abandonar a postura tradicional, de aulas 
expositivas para repassar ideias. Devem objetivar 
renovar as metodologias que estão ultrapassadas 
como a exposição pelo docente e, por fim, apropriar-
se da perspectiva educacional moderna, associada 
com a realidade atual da sociedade do 
conhecimento. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a 
partir do ano 2000, incentivam mudanças no nosso 
país, nas instituições formadoras dos cursos da área 
da saúde através da implementação de práticas 
pedagógicas na tentativa de se aproximar da 
realidade social.  

Nesse aspecto, algumas ações se 
desenvolveram, como o Programa Aprender SUS e 
a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde como estratégia do SUS. Tais iniciativas 
tinham como meta o profissional, visto que a 
graduação dura alguns anos e o papel do 
profissional e seus conhecimentos têm uma duração 
maior e necessitam de mais autonomia para 
aprender a aprender com competência, ética, 
raciocínio crítico, responsabilidade e sensibilidade. 

Em face dessa nova pedagogia, nasce a 
metodologia ativa, tendo como princípio teórico a 
autonomia do discente que Paulo Freire enfatiza. Um 
sujeito que procura construir a sua própria história 
levando em consideração sua cultura, seus saberes 
acumulados e torna-se corresponsável pelo seu 
processo de aprender, o que leva o professor a 
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exercer um papel apenas de mediador e 
coadjuvante, estimulando um aluno crítico e 
reflexivo. Contudo, isso só é possível se o docente 
tiver humildade de reconhecer seus limites (XAVIER 
et al., 2014; MITRE et al., 2008). 

Nesse sentido, tem-se percebido a 
necessidade de transformações na educação 
superior como um todo, visto que o aluno deve 
participar como sujeito na construção e reconstrução 
de conhecimentos e não mais como somente 
espectador e receptor de informações.  

Mudar este paradigma educacional contribui 
para que se tenha como resultado profissionais 
críticos, reflexivos e que sejam capazes de propor 
mudanças e soluções para os problemas 
vivenciados em sua prática profissional.  

Entretanto, isso somente será possível se os 
educadores reformularem sua visão do processo de 
ensino e de aprendizagem, passando de transmissor 
para facilitador deste processo, em que o discente é 
o ator principal, e o professor é coadjuvante. Isso 
possibilitará o desenvolvimento efetivo do espírito 
crítico, ou seja, que permite ao aluno desenvolver 
sua capacidade de questionar, investigar, divergir, 
argumentar, analisar, experimentar e avaliar. 

As transformações ocorridas na sociedade 
contemporânea têm permitido a discussão sobre o 
processo de ensino aprendizagem necessário à 
formação de novos profissionais devido às 
mudanças sociais. 

Isso com base na produção do conhecimento 
que a sociedade vem passando, gerando um saber-
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fazer científico provisório. A formação dos 
profissionais de ensino superior ao longo de décadas 
se restringe a mero expectador e um sujeito passivo 
que reconhece a mutação da realidade sem criticá-
la.  

Nas universidades, centros universitários e 
faculdades, alguns professores(as) têm instigado 
discussões de mudanças curriculares, pois com a 
valorização do ensino hospitalar na saúde com uma 
assistência curativa, conduzindo um ensino fora das 
realidades dos serviços e das necessidades de 
saúde. 

Conforme apontado anteriormente, a revisão 
de um planejamento pedagógico ou até mesmo a 
ampliação de cenários de ensino-aprendizagem não 
garantem a problematização num curso de 
graduação.  

Os professores, figuras fundamentais na 
condução dos processos de ensinoaprendizagem, 
além do saber técnico em sua área de formação e/ou 
de atuação, detêm “saberes docentes”, tácitos ou 
estruturados, construídos ao longo de suas histórias, 
como discentes, docentes ou gestores, que 
precisam ser continuamente consolidados e 
expandidos, em conformidade com o projeto 
pedagógico da instituição formadora. 

No âmbito institucional, pode-se afirmar que 
as metodologias ativas de aprendizagem favorecem 
a integração da universidade com os serviços e a 
comunidade. Nessa dimensão pode-se inserir uma 
outra, de caráter mais individual, que, nas 
metodologias problematizadoras de 
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ensinoaprendizagem, lastreadas na educação 
profissional de adultos, num conjunto de práticas de 
liberdade (MAIA, 2014; FREIRE, 1975). 

No contexto da educação universitária, 
“aprender” ganha um novo significado, uma vez que 
o estudante escolheu uma carreira e ao deixar a 
Universidade será um profissional, com 
compromissos assumidos frente à sociedade. Nessa 
perspectiva aumenta a responsabilidade do discente 
com sua formação e são esperados envolvimento, 
iniciativa, responsabilidade e autonomia.  

O professor passa a ocupar o lugar de 
mediador na aquisição e atribuição de  sentido ao 
conhecimento diante de realidades sociais 
concretas, dado que a apreensão do sentido da 
expressão “aprendizagem significativa” aponta para 
a superação de objetivos educacionais baseados 
exclusivamente na lógica e na técnica. 
Especificamente em relação à formação de 
profissionais para atuar na área da saúde, tem se 
discutido a necessidade de superar o modelo 
tradicional de educação centrado no paradigma 
cartesiano/flexneriano, fixado na fragmentação e 
especialização e em metodologias de transferência 
e depósito de conhecimento. 

A graduação em saúde precisa ultrapassar 
objetivos que se restringem ao domínio técnico 
científico, alcançando estratégias de 
ensinoaprendizagem que possibilitem a construção 
coletiva dos conhecimentos e a permanente 
integração teoria prática referenciada na realidade 
social concreta.  
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Isso implica romper com a postura de 
transmissão de informações, na qual estudantes são 
considerados como sujeitos passivos cuja única 
preocupação seria recuperar informações quando 
solicitados (VIEIRA; PINTO, 2015; CYRINO; 
PEREIRA, 2004). 

 
 
Clínica Escola Facesa 
 
 A Clínica Escola Facesa atende com 
gratuidade crianças e adolescentes da comunidade 
de Valparaíso de Goiás, onde está inserida a 
Facesa. 
 A professora Carla Chiste Tomazoli Santos 
coordena o atendimento prestado pelos alunos e 
pelas alunas do curso de Fisioterapia para as 
famílias das crianças e dos adolescentes assistidos. 
 
Sugestão de elaboração deste livro 
 
 Dada a relevância do trabalho que a Clínica 
Escola Facesa oferece à sua comunidade, bem 
como a robustez do trabalho docente desenvolvido 
pela professora Carla Chiste Tomazoli Santos, sob 
a coordenação da supervisora institucional 
Cristilene Akiko Kimura Martins, senti-me motivado 
a sugerir a colocação de tudo isso “no papel”, ou 
seja, a elaboração deste livro, que agora se 
concretiza. 
 Primeiro foi solicitada a autorização à 
supervisora institucional, Cristilene Akiko Kimura 
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Martins, que, como sempre, apoio esta ideia, 
considerando-a exitosa e inovadora. 

Sugeri, então, que a professora Carla Chiste 
Tomazoli Santos levasse a ideia aos seus alunos e 
às suas alunas, que prontamente aceitaram o 
desafio.  

Em termos práticos, cada aluno ou aluna 
analisaria a situação de uma criança ou de um 
adolescente, fazendo a respectiva pesquisa 
bibliográfica, tirando fotos (mediante autorização 
dos responsáveis) e descrevendo o trabalho feito 
pela Clínica Escola Facesa. 

Por fim, foram feitos convites a outros(as) 
alunos(as) da Facesa e de outras instituições, bem 
como a professores internos e externos, para que 
produzissem capítulos sobre as temáticas versadas 
no livro. 

A adesão de todos, sem dúvidas, é a 
concretização desta nova maneira de aprender, 
aprender fazendo, interagindo, inovando. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A abordagem fisioterapêutica frente ao 
desenvolvimento neuropsicomotor tem um papel 
fundamental na vida da criança, pois esses 
estímulos possibilitam estabelecer relações com o 
seu corpo, com o outro e com o ambiente ao seu 
redor, as conquistas motoras assumem um 
significado de grande influência nas vidas e no 
comportamento desses pequenos pacientes. 

A proposta Fisioterapêutica consiste em 
organizar, estruturar no tempo e no espaço a 
consciência corporal dessa criança, além de 
desenvolver movimento amplos e finos, para 
estimular o acúmulo de experiências motoras que 
estruturem sua imagem e seu esquema corporal 
englobando o controle postural e  a coordenação 
dos movimentos. 

O trabalho neuropsicomotor, além de auxiliar 
no desenvolvimento motor e intelectual também 
auxilia na estruturação da personalidade das 
crianças, já que podem expressar seus desejos, 
desenvolver suas necessidades e trabalhar suas 
dificuldades.  

A fisioterapia utiliza o recurso do ato de 
brincar para estimular esse desenvolvimento pois 
assim, enquanto brinca, a criança expressa 
sentimentos, necessidades e constrói o seu mundo, 
a sua aprendizagem com suas referências vividas. 

O desenvolvimento sensório-motor apresenta 
variações de uma criança para outra, ou seja, 
algumas podem adquirir habilidades motoras mais 
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precocemente que outras, sendo assim é 
necessário que o terapeuta tenha sensibilidade de 
individualizar o tratamento respeitando a limitações 
de cada paciente. 

A fisioterapia se mostrou eficaz no 
atendimento desses pacientes pois os recursos 
utilizados atuam de forma adaptar o indivíduo a 
sociedade as atividades de estimulação dos 
movimentos funcionais ajudam a atenuar as 
alterações físicas e cognitivas das crianças, dando-
lhe a maior autonomia e qualidade de vida possível, 
vale ressaltar que a atuação da fisioterapia  em 
conjunto com equipes multidisciplinares são 
importantes para a plena independência dos 
pacientes na realização das atividades da vida diária  

Portanto, acreditamos que a fisioterapia tem 
papel fundamental no tratamento holístico da 
criança com deficiência contribuindo 
significativamente para melhora clínica e qualidade 
de vida e assim sugerimos mais estudos sobre o 
tema para aprimoramento das técnicas 
fisioterapêuticas e continuidade da contribuição 
científica. 
 
 


