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Editorial

É com alegria que inauguramos o terceiro ano da Revista Catussaba. Esse número apre-
senta três artigos originais e três de revisão bibliográfica. Contamos com um artigo inter-
nacional da Universidade Europeia de Madri, um artigo da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná e quatro artigos da Universidade Potiguar. 

Iniciamos com o artigo espanhol intitulado “Pérdida ósea crestal en implantes de una pieza 
versus dos piezas. Trata-se de um estudo radiográfico de um ano cujo objetivo é avaliar ra-
diograficamente a perda óssea cristal marginal em implantes de uma peça em comparação 
com os implantes de duas peças submetidos ambos a carga imediata.

O segundo artigo “Conhecimento de Adolescentes acerca da Contracepção de Emergên-
cia” da Universidade Católica do Paraná analisa o conhecimento de adolescentes sobre a 
contracepção de emergência, traça um perfil sócio demográfico dos adolescentes, levanta 
a idade média do início da atividade sexual e investiga se os adolescentes já utilizaram a 
contracepção de emergência. O estudo mostrou que os adolescentes tem um início da 
atividade sexual precoce reafirmando a necessidade de uma educação sexual de qualidade.

A terceira publicação trata-se da “Análise das Prescrições de Fluoxetina Aviadas em uma 
Farmácia de Manipulação do Município de Natal” para isso os autores analisam as prescri-
ções contendo fluoxetina aviadas em uma farmácia de manipulação em Natal, Rio Grande do 
Norte, investigando indicações deste medicamento, destacando principalmente a obesidade.

Na sessão de revisão bibliográfica temos a publicação “A Feminilidade e Sexualidade da 
Mulher com Câncer de Mama”. O estudo mostra que o câncer de mama é muito temido 
pelas mulheres, pois está acontecendo com alta frequência. Os efeitos que essa doença 
promove, não se resumem apenas em fisiológicos, mas também, psicológicos. Faz-se ne-
cessário uma equipe multidisciplinar para atender e tratar de forma mais integral possível, 
buscando sempre uma melhor qualidade de vida.

O debate que envolve reflexões em torno da área da enfermagem foi tema de dois artigos. “O 
Acesso à Graduação de Enfermagem através das Bolsas de Estudo: Revisão Integrativa da 
Literatura” visa conhecer a produção científica sobre a inserção dos estudantes nas univer-
sidades através de bolsas de estudo. O outro artigo intitulado “O Enfermeiro nas Ações da 
Saúde do Individuo, Família e Comunidade: Obesidade Exógena Infanto-Juvenil e seus Hábi-
tos Alimentares” objetivou identificar na literatura cientifica a obesidade exógena infanto-ju-
venil e os hábitos alimentares; assim como, o papel da enfermagem diante desta patologia.

Esperamos que esse número possa contribuir com a disseminação do conhecimento na 
área da saúde, instrumentalizando o debate que envolve as biotecnologias em saúde e a 
educação em saúde. 

Boa Leitura.

Flávia Helena Freire

Editora Adjunta
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PÉRDIDA ÓSEA CRESTAL EN IMPLANTES 

DE UNA PIEZA VERSUS DOS PIEZAS: 

ESTUDIO RADIOGRÁFICO A UN AÑO
María José Encabo Durán • Institución Universitaria Mississippi. Universidad Europea de 
Madrid, Espanha. E-mail: mjencabo@yahoo.es

Envio em: Agosto de 2012
Aceite em: Julho de 2013

Resumen: Introducción: Una de las variables a considerar en el éxito de los implantes a largo plazo es la 
pérdida ósea crestal marginal, ya que el mantenimiento del hueso alrededor de la parte mas coronal de los 
implantes dentales es crucial para mantener resultados funcionales y estéticos. El objetivo de este estudio 
es valorar radiográficamente la pérdida ósea crestal marginal en implantes de una pieza en comparación 
con los implantes de dos piezas sometidos ambos a carga inmediata. Material y método: 10 implantes 
unitarios de una pieza, One-Piece de Zimmer®, y 10 implantes también unitarios de dos piezas, Tappered 
Screw Vent de Zimmer® asignados al azar y colocados tanto en maxilar como en mandíbula, rehabilitados 
todos los casos con carga inmediata. Resultados: los resultados de este estudio demuestran que no exis-
ten diferencias estadísticamente significativas en la pérdida ósea crestal marginal tras un año de función 
entre los dos tipos de implantes,pero sí se observó una diferencia estadísticamente significativa a los 3 
meses, siendo menor en los implantes de una pieza. Conclusión: este estudio demuestra que los implantes 
de una pieza pueden ser una alternativa de tratamiento efectiva y exitosa en pacientes susceptibles de im-
plantes unitarios con carga inmediata.

Palabras clave: crestal bone loss, inmediate loading, one-piece implant, two-piece implant.

CRESTAL IMPLANTE PERDA ÓSSEA VERSUS ONE PIECE 

DUAS PARTES: UM ESTUDO DO RAIO X DO ANO

Resumo: Introdução: Uma das variáveis a ser considerada para o sucesso do implante crestal perda óssea 
de longo prazo é marginal, uma vez que a manutenção do osso à volta da parte mais coronal de implantes 
dentários é crucial para manter os resultados funcionais e estéticos. O objetivo deste estudo é avaliar a per-
da de crista óssea radiográfica marginal em implantes de uma peça em comparação com implantes de duas 
peças submetidas a ambos carga imediata. Material e Métodos: 10 implantes individuais em uma única 
peça, Zimmer One Piece ®, e 10 implantes também duas unidade de peça, Tappered ventilação Zimmer ® 
Screw randomizado e colocou tanto a maxila ea mandíbula, reabilitados todos os casos com carga ime-
diata. Resultados: Os resultados deste estudo demonstram que não existem diferenças estatisticamente 
significativas na perda da crista óssea marginal após um ano de função entre os dois tipos de implantes, 
mas se observou uma diferença estatisticamente significativa em 3 meses, sendo menor nos implantes em 
uma única peça. Conclusão: Este estudo mostra que os implantes de uma peça pode ser um tratamento al-
ternativo eficaz e bem-sucedida em pacientes suscetíveis a implantes unitários imediatamente carregados.

Palavras-chave: Perda óssea crestal. Imediata carga. Implante de uma peça, o implante de duas peças.

1. INTRODUCCIÓN
El concepto tradicional de implante y pilar conectados a través de un tornillo pasante su-
pone un problema en aquellos casos de necesidad de diámetros estrechos, principalmente 
en incisivos inferiores y laterales superiores. Esto se debe a que si el tornillo es demasiado 
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estrecho, no será capaz de soportar las cargas, y se fracturará, pero si es más ancho, las 
paredes del implante serán muy finas, existiendo peligro de fractura de este último. Para 
evitar estos problemas, surgieron los implantes de una pieza, que son aquellos que incor-
poran el pilar protético como parte integral del implante1.

• Estos implantes presentan las siguientes ventajas:

• Ausencia de microgap, debido a que implante y pilar constituyen un monobloque.

• No se produce aflojamiento del tornillo, ya que no existe.

• Se reducen los componentes necesarios.

• Sólo se requiere una cirugía.

• Se obtiene estética o carga inmediata.

Entre los inconvenientes destacamos:

• Es necesaria una mayor destreza quirúrgica.

• La orientación tridimensional del implante debe ser la adecuada, ya que no se 
puede compensar con el pilar posteriormente.

• Se requiere especial atención en pacientes con biotipo gingival fino, para que no 
se transparente el metal.

• Requiere provisionalización o carga inmediata.

Para conseguir la estética y función deseadas de los implantes es fundamental el mante-
nimiento del hueso marginal alrededor de éstos. Así pues, su pérdida es considerada por 
muchos autores una de las variables a considerar para determinar si existe o no éxito del 
implante a largo plazo1,2. 

Diferentes autores han propuesto distintos criterios para valorar este éxito, uno de los más 
utilizados en la literatura es el de Albrektsson y cols., quienes sostienen que los cambios 
en el nivel óseo crestal deben ser menores o iguales a 1,5 mm durante el primer año de 
función y menores de 0,2 mm anuales en los siguientes años2,3,4.

Los factores que van a producir una mayor pérdida ósea crestal son: espesor de mucosa 
menor de 3mm (menor sellado biológico), sobrecarga biomecánica e invasión bacteriana 
del microgap6. Este último parámetro ha sido estudiado por Broggini y cols., quienes de-
mostraron que la concentración bacteriana es menor en los implantes de una pieza que en 
los de dos, debido a que no existe transición implante-pilar, y en consecuencia, la pérdida 
ósea crestal también es menor7.

El objetivo de este trabajo es comparar radiográficamente la pérdida ósea crestal marginal 
a un año de función en dos tipos de implantes, de una pieza (One-Piece de Zimmer®) y de 
dos piezas (Tappered Screw Vent de Zimmer®), sometidos a carga inmediata.
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2. MATERIAL Y MÉTODO
Estudio clínico prospectivo en el que participaron 20 pacientes que requerían la reposición 
de una pieza ausente. Los pacientes debían cumplir los siguientes criterios para poder re-
emplazar la pieza perdida con un implante y carga inmediata:

Pacientes susceptibles de implantes unitarios.

• No implantes postextracción.

• Clasificación ASA tipo I y II.

• Mayores 18 años de edad.

• Hueso tipo A o B, sin técnicas de regeneración ósea.

• Hueso tipo II y III de acuerdo a la clasificación de Lekholm y Zarb.

• Buena higiene oral.

• Buen estado periodontal o con un mantenimiento adecuado.

• Pacientes que firmen el consentimiento para ser incluidos en el estudio.

Como criterios de exclusión se incluyeron los siguientes:

• Fumadores de más de 10 cigarrillos/día.

• Abuso drogas y alcohol.

• Enfermedad sistémica o incapacitante.

• En tratamiento con bifosfonatos o radio y/o quimioterapia.

• Infección en el lecho del implante.

• Bruxismo severo.

• No incluídos en el grupo anterior.

2.1. Implantes 

Se emplearon para el estudio una muestra de 20 implantes unitarios: 10 implantes de una 
pieza, One-Piece de Zimmer® (OP), y 10 implantes de dos piezas de conexión hexagonal 
interna, Tappered Screw Vent de Zimmer® (TSV).

Los dos modelos de implantes presentan el mismo diseño macro y microscópico. Ambos 
son cónicos, autorroscantes, con triple espira y con el mismo tratamiento de superficie. 
Todos los implantes que se utilizaron para el estudio presentaban el mismo diámetro co-
ronal (3,7 mm).
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2.2. Asignación de pacientes

Los pacientes fueron adjudicados de manera aleatoria en los dos grupos, siendo la primera 
asignación mediante el método de la moneda al aire y las siguientes, de manera consecu-
tiva en cada uno de los grupos, test (implantes de una pieza, OP) y control (implantes de 
dos piezas, TSV) sucesivamente.

2.3. Procedimiento quirúrgico

Los implantes fueron insertados, tanto en maxilar como en mandíbula, sin necesidad de 
premedicación previa.

Para la anestesia local se utilizó la técnica infiltrativa con Articaína 1:200000. 

Se realizó una incisión paracrestal con preservación de papila, para mantener la suficiente 
cantidad de encía queratinizada (al menos 2 mm). Se levantó un colgajo a espesor total y 
se realizó el fresado tal y como indica la casa comercial. 

Se colocó el TSV a nivel yuxtaóseo, mientras que en el OP se situó el perfil de separación 
del borde cervical del implante a la altura de la cresta ósea, con el fin de igualar los dos 
grupos al mismo nivel óseo.

En ambos casos se suturó con puntos simples, pero en el grupo control se realizó tras la 
colocación del pilar.

2.4. Tratamiento protético

En los dos grupos se realizó carga inmediata con una corona protésica de resina nada más 
terminar la cirugía. La corona se cementó, en el grupo control sobre el pilar protésico HLA 
3/4 modificado, mientras que en el grupo test, se efectuó sobre el pilar que viene integrado 
en el implante.

2.5. Post-medicación

En todos los pacientes se administró por vía oral Amoxicilina 875 mg/125 mg Ácido clavu-
lánico cada 8 horas durante 7 días (en alérgicos se utilizó Clindamicina 300 mg/8horas/7 
días) e ibuprofeno 600 mg cada 12 horas durante 3 días.

2.6. Examen radiográfi co

La pérdida ósea crestal se midió con radiografías periapicales utilizando la técnica de 
cono largo. Se realizaron llaves de mordida individuales con silicona sobre un posi-
cionador. Esta llave se realizaba en la toma de la primera radiografía, y se usaba en las 
posteriores, de manera que así nos asegurábamos que la radiografía siempre se tomara 
con la misma orientación.

Las radiografías se tomaron el mismo día de la cirugía, a los 3 meses y al año. 
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Se tomó un punto de referencia (A) que en los implantes de una pieza fue la transición entre 
la parte coronal del implante y el comienzo del pilar protésico, mientras que en los de dos 
piezas este punto fue la unión pilar-implante.

En las radiografías periapicales se midió la discrepancia que había entre el nivel óseo cres-
tal a mesial (M) y distal (D) de cada implante y el punto de referencia (A), tal y como se 
muestra en la figura 1.

Para realizar estas mediciones se colocaron las radiografías en un negatoscopio y se utilizó 
una lupa de cinco aumentos y un pie de rey digital. 

Debido a la posible magnificación de la radiografía para calcular la pérdida ósea real (a me-
sial y a distal del implante) se realiza una regla de tres entre la medición radiográfica de la 
longitud del implante, la medición radiográfica de la distancia desde la cresta ósea al punto 
A y la longitud real del implante.

Una vez obtenida la pérdida ósea crestal mesial y distal de un implante, se realiza una media 
de estos dos datos, obteniéndose así una medida para cada implante a los tres meses y al 
año de función, tal y como se muestra en la tabla 1.

Una vez obtenidas todas las mediciones de la perdida ósea se hace una media obteniendo 
una medida para cada implante restándolo de la medida inicial y obteniendo los datos para 
los 3 meses y el año.

Debido a la posible magnificación de la radiografía se ha utilizado la discrepancia que hay 
entre una medición realizada a cada implante real y la radiográfica, esto nos sirve para la 
calibración de la magnificación con una regla de tres entre ambas. Esta magnificación es 
descontada de cada una de las medidas realizadas sobre los implantes en el estudio.

3 MESES 1 AÑO 3 MESES 1 AÑO

1,5 1,54 0,2 0,5

1,4 2,13 1 0,8

0,5 0,3 1 1,6

0,9 1,2 1,1 1,6

1,8 2,2 0,7 0,7

0,7 0,7 0,1 0,4

1,5 1,31 0,1 0,3

1,2 1,4 0,8 0,9

1 0,9 0,6 0,5

0,8 0,8 0,6 0,7

Tabla 1: pérdida ósea crestal a los 3 meses y al año
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2.7. Análisis estadístico. 

Se empleó la t de Student para comparar la pérdida ósea crestal marginal de los dos tipos 
de implantes: TSV y ONE-PIECE, de Zimmer®

3. RESULTADOS
En la tabla 1 se reflejan los resultados en milímetros (mm) de la pérdida ósea crestal a los 3 
meses y al año de los 20 implantes los cuales son una media de las pérdidas óseas mesial 
y distal de cada implante.

A) Pérdida ósea crestal a los tres meses.

La media de los valores obtenidos fue 1,130 con una desviación típica de +/- 0,41647 para 
los implantes TSV y 0,62 +/- 0,37653 para los implantes ONE-PIECE tal y como se refleja 
en la gráfica 1 y 2. 

A los tres meses se obtiene un valor p = 0,010 < 0,05, lo que implica que existen diferencias 
estadísticamente significativas en la pérdida ósea crestal a los 3 meses de función. 

Estadísticos de Grupo

Perdida 3m

Implante Nº Media Desviación tip. Error tip.de la 
media

TSV 10 1,1300 ,41647 ,13170

ONE PIECE 10 ,6200 ,37653 ,11907

1,5

TSV ONE PIECE

3 MESES

1

0,5

0

Gráfi ca 1: Pérdida ósea crestal a los 3 meses
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B) Pérdida ósea crestal al año. 

La media de los valores obtenidos fue 1,2480 con una desviación típica de +/- 0,60732 para 
los implantes TSV y 0,8 +/- 0,45947 para los implantes ONE-PIECE tal y como se refleja en 
la gráfica 2. 

Al año se obtiene un valor p = 0,079 > 0,05, lo que significa que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos implantes al cabo de un año.

Estadísticos de Grupo

Perdida 1a

Implante Nº Media Desviación tip. Error tip.de la 
media

TSV 10 1,2480 ,60732 ,19205

ONE PIECE 10 ,8000 ,45947 ,14530

1,5

TSV ONE PIECE

1 Año

1

0,5

0

Gráfi ca 2: pérdida ósea crestal al año.

En los datos de las muestras es menor la pérdida ósea media en el implante de una pieza 
que en el de dos piezas, implante TSV, tanto a los 3 meses como al año de función

4. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en este estudio al año de la carga, concuerdan con los obtenidos 
por Heijdenrik y cols., quienes tras analizar durante 5 años los implantes de una y dos 
piezas en función, concluyen que a pesar de que los implantes de una pieza carecen de 
microgap, la pérdida ósea crestal en estos implantes era similar a los de dos piezas 10.
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Diferentes autores defendían el hecho de que la existencia de la transición implante-pilar 
era la causa de la pérdida ósea inicial en los implantes de dos piezas12, tal y como encon-
tramos en nuestro estudio, que a los tres meses, si existen diferencias estadísticamente 
significativas en la pérdida ósea crestal, siendo mayores en los implantes de dos piezas. 
Según Hermann y cols., la presencia del microgap produce una reacción inflamatoria que 
se va a traducir en una mayor pérdida ósea crestal y migración del epitelio de unión8. 

Pero sin embargo, Weber y cols tras comparar implantes de una pieza e implantes de dos 
piezas después de 5 años de carga llegaron a la conclusión de que la pérdida ósea era me-
nor en implantes de una pieza9. 

Hahn y cols., en un estudio sólo de casos evalúan el uso de implantes de una pieza con 
función inmediata y concluyen que los implantes de una pieza ofrecen un buen nivel de 
mantenimiento del hueso marginal1.

Igualmente, Finne y cols., en un estudio prospectivo también sólo de casos, constataron 
que tras la colocación de implantes de una pieza (Nobel Direct®, Nobel Perfect®, One-
-Piece Ti-Unite®) colocados tanto en maxilar como en mandíbula tras un seguimiento de 
2 años, se observaba un nivel marginal de hueso estable y una respuesta favorable de los 
tejidos blandos4.

No obstante, otros autores que valoraron la pérdida crestal marginal en implantes one-
-piece de Nobel® tras 1 año de función, obtuvieron tasas de éxito más bajas y mayor 
reabsorción ósea en los implantes una pieza que en los de dos, concluyendo que también 
sobre estos resultados influyeron otros factores como diseño del implante, carga inmedia-
ta, profundidad de inserción y superficie de unión del implante a la mucosa2,11.

5. CONCLUSIONES
1 – Existen diferencias significativas en la pérdida ósea crestal marginal a los 3 

meses de función entre los implantes implantes de una pieza y los de dos pie-
zas, siendo menor en los implantes de una pieza.

2 – Sin embargo, cuando se comparan estos dos tipos de implantes al año de fun-
ción, no se observan diferencias estadísticamente significativas en la pérdida 
ósea crestal.

3 – Los implantes de una pieza pueden ser una alternativa de tratamiento efectiva y 
exitosa en pacientes susceptibles de implantes unitarios con carga inmediata.
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RESUMO: Introdução: A adolescência é um período com grandes mudanças. O início da atividade sexual 
entre adolescentes ocorre cada vez mais cedo e, com isso, o uso de contraceptivos também. Objetivos: 
analisar o conhecimento de adolescentes sobre a contracepção de emergência, traçar o perfil sócio demo-
gráfico dos adolescentes, levantar a idade média do início da atividade sexual e investigar se os adolescen-
tes já utilizaram a contracepção de emergência. Métodos: Estudo quantitativo realizado com estudantes de 
uma escola pública e outra privada. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário misto. Resulta-
dos: A maioria dos adolescentes do estudo tem certo conhecimento sobre a contracepção de emergência, 
embora com certa limitação. Conclusão: O estudo mostrou que os adolescentes têm um início da atividade 
sexual precoce, reafirmando a necessidade de uma educação sexual de qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes. Anticoncepção Pós-coito. Enfermagem. Gravidez na adolescência.

KNOWLEDGE OF TEENAGERS ABOUT EMERGENCY CONTRACEPTION

ABSTRACT: Introduction: Adolescence is a period of great changes. The onset of sexual activity among te-
enagers occurs each time at an earlier age and with it the use of contraceptives as well. Objectives: To exa-
mine adolescents’ knowledge about emergency contraception, to devise the socio demographic profiling of 
adolescents, to survey the average age of sexual activity onset, and to investigate whether adolescents have 
ever used emergency contraception. Methods: A quantitative study conducted with students from a public 
and a private school. For the data collection, it was used a mixed questionnaire. Results: Most adolescents 
in this study have some knowledge about emergency contraception although with some limitations. Con-
clusion: The study showed that adolescents have an early onset sexual activity reaffirming the need for a 
qualified sexual education.

Keywords: Adolescents. Post-coital Contraception. Nursing. Pregnancy in adolescence.

1. INTRODUÇÃO 
A adolescência é um período com grandes mudanças fisiológicas, psicológicas e sexuais, 
que devem ser acompanhadas de um amadurecimento cognitivo e afetivo, caso contrário, 
o início da vida sexual pode significar como porta de entrada para riscos, principalmente 
aqueles relacionados à sexualidade, como a gravidez precoce, o aborto e as doenças sexu-
almente transmissíveis1.

A prática sexual na adolescência inicia-se cada vez mais cedo, devido às mudanças ur-
banas e aos valores que, antigamente, diziam-se tradicionais, em que a sexualidade era 
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encarada como tabu. Desde o início do século XXI, há uma constante revolução sexual, na 
qual, a mídia evidencia temas, como sexo, nudez e pornografia2.

Observa-se que adolescentes que possuem baixa escolaridade iniciam sua vida sexual an-
tecipadamente, quando comparados como os que possuem um nível educacional mais 
elevado, pois, normalmente, tem menos acesso a informações. Outra questão importante 
são as diferenças socioeconômicas, que podem influenciar, drasticamente, quanto ao uso 
de métodos contraceptivos3. Frente a esses riscos que os adolescentes vêm se expondo, a 
contracepção de emergência, popularmente conhecida como pílula do dia seguinte, pode 
ser uma alternativa, quando usada corretamente e com cautela; esta consiste em uma com-
binação do hormônio progesterona ou um combinado de estrógenos, podendo apresentar-
-se em única ou distintas doses4.

A pílula de emergência, quando usada frequentemente pode acarretar alguns efeitos cola-
terais, como: náusea, enjoo, vômito, sensibilidade nos seios, sangramento irregular, alte-
ração no ciclo menstrual, cefaléia ou tontura5.

Quando a contracepção de emergência é utilizada de forma racional e não abusiva, em situ-
ações de urgência, esta não apresenta efeitos colaterais graves e raramente é contra indi-
cada. É importante também lembrar que a pílula do dia seguinte não previne e nem protege 
contra doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV/AIDS, com isso, faz-se neces-
sário a utilização de preservativos, os quais são métodos eficazes contra essas doenças e 
uma possível gravidez5. Considerando a sexualidade como um dos principais assuntos de-
correntes na adolescência, pretende-se, com o presente estudo, analisar o conhecimento 
de adolescentes sobre a contracepção de emergência, traçar um perfil sócio demográfico 
dos envolvidos na pesquisa, levantar a idade média do início da atividade sexual e investi-
gar se os adolescentes pesquisados já utilizaram a contracepção de emergência. 

2. REVISÃO DE LITERATURA
O Brasil, em 2010, possuía uma população de, aproximadamente, 190 milhões de pessoas, 
das quais, 60 milhões eram adolescentes e, ainda, destes, 1,1 milhões engravidaram. Com 
esse dado alarmante, a gravidez na adolescência se tornou um problema não só pessoal, 
mas, também, para a saúde pública brasileira, pois muitas adolescentes morrem em decor-
rência de problemas na gravidez6.

No que diz a respeito à contracepção, Souza7 infunde que todos os serviços de saúde de-
vem fornecer os métodos contraceptivos previstos por este, inclusive a contracepção de 
emergência. É importante ressaltar que a pílula do dia seguinte é um medicamento apro-
vado pela Agência Nacional de Vigilância Nacional, a ANVISA, e está inclusa nos recursos 
disponíveis às mulheres, conforme descrição na Política Nacional de Saúde da Mulher.

O autor, ainda, discorre que a pílula do dia seguinte, chamada também de pós-coito, come-
çou a ser estudada por volta dos anos 60 e 70, pelo médico canadense Albert Yuzpe, como 
uma possível solução para aquelas mulheres que haviam sofrido algum tipo de violência 
sexual. Porém, para a Organização Mundial da Saúde (OMS), somente em 1995, a pílula 
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pós-coito foi reconhecida como um medicamento essencial, e só em 1996, o Brasil come-
çou a apresentar uma face favorável à inclusão desse medicamento no Manual de Assis-
tência ao Planejamento Familiar do Ministério da Saúde. Dois anos mais tarde, em 1998, o 
Ministério da Saúde elaborou uma nota técnica a respeito da contracepção de emergência, 
a qual legalizava e legitimava esta em caráter nacional.

De acordo com Neiva8, a contracepção de emergência visa à prevenção de uma gravidez 
em até 72 horas após uma relação desprotegida, fato significativo para muitas adolescen-
tes engravidarem. Como o próprio nome já diz, só deve ser utilizada em casos excepcio-
nais, de emergência, situação em que o preservativo se rompe durante a relação ou que a 
adolescente tenha sofrido qualquer tipo de abuso sexual, que ofereça risco a uma possível 
gravidez, e não como um método contraceptivo de rotina, fato que muitas mulheres es-
tão fazendo atualmente. Segundo Souza7, a eficácia deste método pode apresentar uma 
diminuição, quando houver um atraso de mais de 72 horas na ingestão da pílula, ficando 
evidente que, quanto antes for tomado, maior será a eficácia.

Ainda para o mesmo autor, as situações passíveis ao uso da contracepção emergencial 
incluem, além da relação desprotegida, o uso inadequado de método contraceptivo de uso 
regular, como o esquecimento de dois ou mais comprimidos.

A pílula de emergência serve para evitar que a mulher tenha uma ovulação e impedir que 
o ovo/zigoto se fixe no útero da mesma. Dependendo da fase do ciclo menstrual em que a 
pílula é utilizada, esta pode influenciar na futura ovulação, podendo ocorrer uma inibição 
ou atraso, devido a alterações ocorridas no tecido endometrial. Se a mulher não ovulou, o 
processo de fecundação não acontece, pois a pílula impede a liberação do óvulo. Mas se 
a mulher já estiver ovulado, o mecanismo de ação é outro. Ela altera a secreção vaginal, 
agindo no muco cervical e no endométrio, deixando este um ambiente adverso. Assim, os 
espermatozoides não conseguem chegar até as trompas, impedindo a fecundação9.

Se o ovo/zigoto já penetrou no útero e ocorreu a fecundação do ovulo, porém ainda não 
ocorreu a nidação, ou seja, a fixação do ovo no útero, a pílula vai alterar o endométrio, que 
é a camada interna do útero, assim, impedirá a fixação do ovo e este será liberado junto 
com a menstruação. Porém se o ovo já se fixou no útero, a contracepção de emergência 
não fará nenhum efeito, pois já ocorreu a gravidez, processo que a pílula não consegue 
interromper e, mesmo a mulher tomando a pílula, não terá consequências para o bebê9.

Em 14 de Dezembro de 2006, o Conselho Regional de Medicina publicou a Resolução 
1811, que tem como objetivo estabelecer normas técnicas para a utilização da contra-
cepção emergencial. Fica evidente, nessa resolução, que a contracepção não é de caráter 
abortivo, pois não interrompe a gestação e o uso é liberado em qualquer etapa da vida 
reprodutiva e fase do ciclo menstrual7.

Existem dois tipos de pílula. Um deles vem em dose única e o outro em dose dupla. Este 
último deve-se ingerir um comprimido logo após a relação sexual e outro após 12 horas. 
Em ambos os tipos, deve ser usado, no máximo, 72 horas após a relação sexual. Quanto 
antes tomar, maior é a eficácia8.

Segundo Neiva8, um dos maiores perigos dessa pílula, é que ela apresenta uma grande 
quantidade de hormônios, cerca de 20% a mais do que tem em um anticoncepcional co-
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mum e equivale a oito pílulas convencionais, por isso os efeitos colaterais são maiores. 
O uso indiscriminado da pílula do dia seguinte apresenta os seguintes efeitos colaterais: 
alterações no ciclo menstrual, dor nas mamas, dor de cabeça, inchaço, tontura, enjoo, 
náuseas, trombose, embolia (devido ao aumento da viscosidade do sangue, facilitando a 
formação de trombos) e derrame.

De acordo com o médico Maurício de Souza Lima, do Hospital das Clínicas de São Paulo8, 
a alta dose de hormônios aumenta o risco das mulheres desenvolverem o câncer de mama. 
Diz, também, que, em 15% dos casos, as pacientes engravidam, ao contrário de uma pílula 
anticoncepcional comum que apresenta 0,1% de chance de engravidar.

O infectologista Artur Timerman, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, relatou que, no 
momento da relação sexual, as meninas só se preocupam em não engravidar e deixam de 
lado a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, sífilis, HPV (Herpes 
Papiloma Vírus), não usando a camisinha, pois sabem que, no dia seguinte, podem fazer 
o uso da pílula do dia seguinte. Por isso que o ideal seria usar a pílula anticoncepcional 
tradicional, juntamente com o preservativo, para que não ocorra uma gravidez indesejada 
e, ainda, protegendo-se das doenças sexualmente transmissíveis8.

Segundo Souza7, fica evidente que houve uma aceitação por parte dos adolescentes sobre 
a contracepção de emergência, mesmo para aqueles que ainda não tenham tido experiência 
sexual. Isso ocorreu devido ao sentimento destes de que a pílula do dia seguinte era mais 
útil para a faixa etária deles do que para adultos, especialmente entre moças, devido aos 
riscos presentes, citados anteriormente. Ainda, os adolescentes relatam que os adultos 
apresentam certa dificuldade quando o assunto em questão é a contracepção de emergên-
cia, devido à ideologia de muitos pais não aceitarem o assunto sexualidade.

Ainda para Souza7, as principais barreiras observadas, que dificultam a difusão sobre o 
assunto são: a informação equivocada e, muitas vezes, a falta de informação, a ideologia 
de que a pílula do dia seguinte pode ser abortiva, aspectos tradicionais tanto morais quanto 
culturais, o preço em que é disposto e a exigência da prescrição médica.

3. MÉTODO
Trata-se de estudo de cunho quantitativo, realizado em Toledo, município do oeste do Para-
ná, com estudantes do ensino médio, de uma escola pública e outra privada, regularmente 
matriculados, de ambos os sexos, com idade entre 16 e 18 anos incompletos no ano de 
2012. Optou-se por este grupo, devido aos adolescentes serem mais vulneráveis ao uso da 
contracepção de emergência. Para a coleta dos dados, foi utilizado um questionário misto, 
contendo 18 perguntas (apêndice A), entregue em tempo real ao aluno, mediante autoriza-
ção do responsável legal (apêndice B), na presença dos pesquisadores. Ressalta-se que, 
previamente, houve explicação sobre o estudo, em sala de aula, conforme os princípios 
éticos. Toda a coleta de dados foi realizada entre os meses de Junho a Setembro de 2012. 
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, parecer Nº 29944, observando-se os princípios éticos da resolução 196/96 do 
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Conselho Nacional de Saúde. Para a análise dos dados, optou-se pela porcentagem. Os 
dados analisados foram organizados e confrontados com o referencial utilizado e apresen-
tados em forma de gráfico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo contou com um total de 48 alunos, sendo estes, 81,25% (39 estudantes) de uma 
escola pública e 18,75% (09 estudantes) de escola privada. Na escola pública, alunos com 
16 anos corresponderam a 51,28% (20 alunos), 17 anos a 15,38% (06 alunos) e, 18 anos, 
33,33% (13 alunos) dos entrevistados. Todos os alunos, 100% (39 alunos) residiam em 
Toledo. Quanto ao estado civil, 69,23% (27 alunos) relataram ser solteiros e 30,76% (12 
alunos) namorando; em relação ao gênero, 76,92% (30 alunos) do sexo feminino e 23,08% 
(09 alunos) do sexo masculino, ainda quanto à ocupação, 35,90% (14 alunos) trabalhavam 
e 64,10% (25 alunos) responderam não trabalhar.

Dos alunos pesquisados na escola pública, 94,87% (37 alunos) residem com os pais e/
ou familiares, 5,13% (02 alunos) com o namorado. Quanto à renda familiar, 64,10% (25 
alunos) recebem de 1 a 3 salários mínimos, 28,21% (11 alunos) de 4 a 6 salários mínimos 
e 7,69% (03 alunos) 7 ou mais salários mínimos. 

Quando questionados a respeito do início da atividade sexual, 2,56% (01 aluno) respon-
deram ter iniciado aos 13 anos, 12,82% (05 alunos) aos 14 anos, 23,08% (09 alunos) 
iniciaram aos 15 anos, 12,82% (05 alunos) aos 16 anos, 7,69% (03 alunos) tiveram início 
aos 17 anos e 33,33% (13 alunos) relataram não ter iniciado atividade sexual. Esses dados 
corroboram com os estudos de Belisse10, que dizem que a iniciação sexual está, cada vez 
mais, precoce, devido aos pais não possuírem uma comunicação adequada sobre esse 
assunto com seus filhos. A escola, por sua vez, também tem um papel importante em des-
mistificar tabus e mitos, para que o adolescente tenha um conhecimento de fator qualidade 
sobre a sexualidade. Outro fato relevante, segundo Bickham,11 é que a mídia influência a 
precocidade da iniciação sexual entre adolescentes, pois estes, frequentemente, assistem 
a programas com conteúdos destinados a adultos e que, muitas vezes, vão contra aos 
princípios impostos pela família. A idade média do início da atividade sexual é 15,17 anos.

Quando um adolescente não recebe informações corretas para que tenha uma vida sexual 
sadia, pode ter sérias consequências, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez 
indesejada, AIDS e abortos10.

Ficou evidente para os pesquisadores que a iniciação sexual dos adolescentes está acon-
tecendo cada vez mais cedo, pois se percebe que as transformações físicas e emocionais 
ocorrem antecipadamente, embora a grande maioria não tenha maturidade suficiente para 
exercer sua sexualidade de forma responsável e segura.

Muitos pais não percebem ou aceitam o início da vida sexual dos filhos, o que os leva a não 
participar, ativamente, no esclarecimento de dúvidas.

No que se refere a possuir parceiro fixo, 46,15% (18 alunos) possuem, 46,15% (18 alu-
nos) relataram não possuir e 7,69% (03 alunos) não responderam a questão (gráfico 10). 
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Quanto à vida sexual, 46,15% (18 alunos) responderam ser ativos sexualmente e 48,72% 
(19 alunos) não e 5,13% (02 alunos) não responderam a questão. 

Sobre o uso de métodos contraceptivos, 53,85% (21 alunos) adolescentes responderam 
que fazem uso de algum método, 35,90% (14 alunos) não os utilizam. Dos que responde-
ram que utilizam, 41,02% (16 alunos) fazem uso de anticoncepcional, 17,94% (07 alunos) 
utilizam camisinha e 10,25% (04 alunos) não responderam a questão.

Quanto à faixa etária dos alunos da escola privada, 88,89% (08 alunos) tinham 16 
anos, 11,11% (01 aluno) 17 anos e 100% (09 alunos) residiam em Toledo. Quanto ao 
estado civil dos participantes, 77,78% (07 alunos) eram solteiros e 22,22% (02 alu-
nos) tinham namorado.

Em relação ao gênero, 55,56% (05 alunos) são do sexo feminino e 44,44% (04 alunos) são 
do sexo masculino, dentre estes, 11,11% (01 aluno) trabalha e 88,89% (08 alunos) não 
trabalham. Constatou-se, também, que 66,66% (06 alunos) residem com os pais, 22,22% 
(02 alunos) com os pais e irmãos e 11,11% (01 aluno) não respondeu a questão. Dentre os 
pesquisados, 88,89% (08 alunos) possuem renda de 7 ou mais salários mínimos e 11,11% 
(01 aluno) não respondeu a pergunta.

Quando indagados sobre o início da atividade sexual, 55,56% (05 alunos) responderam 
não a ter iniciado, 11,11% (01 aluno) aos 13 anos, 22,22% (02 alunos) tiveram início aos 
15 anos e 11,11% (01 aluno) não respondeu. No total dos pesquisados, 66,67% (06 alu-
nos) relataram não possuir parceiro fixo e 33,33% (03 alunos) possuem parceiro, ainda, 
pode aplicar a mesma porcentagem quando perguntados sobre a vida sexual ativa. A idade 
média do início da atividade sexual foi 14,33 anos.

Quando questionados sobre a utilização de algum método contraceptivo, 77,78% (07 alu-
nos) responderam não fazer uso destes, 22,22% (02 alunos) responderam utilizar, dentre 
estes, 11,11% (01 aluno) faz o uso de camisinha e 11,11% (01 aluno) da tabelinha.

Quando questionados sobre os métodos por eles conhecidos para evitar a gravidez, 
89,58% (43 alunos) relataram conhecer o preservativo, 64,58% (31 alunos) anticoncep-
cional, 43,75% (21 alunos) a pílula do dia seguinte, 10,41% (05 alunos) a tabelinha, 
6,25% (03 alunos) o DIU, 4,16% (02 alunos) relataram não praticar atividade sexual, 
4,16% (02 alunos) injeção, 2,08% (01 aluno) coito interrompido e 2,08% (01 aluno) não 
respondeu a questão.

De acordo com Nunes,12 o preservativo é considerado o método contraceptivo mais utili-
zado entre os adolescentes, isso pode ter relação com as fortes campanhas de sensibili-
zação para prevenção da gravidez, além das DST’s. Ainda, Madureira et al6 destaca que, 
seguido do preservativo, estão a pílula anticoncepcional convencional e a contracepção de 
emergência. Já os demais métodos foram pouco citados pelos adolescentes da pesquisa, 
mostrando a necessidade da continuidade de acesso a informações. Porém, ressalta-se 
que essa informação não é suficiente para favorecer a realização de um comportamento 
preventivo, sendo necessária a promoção da reflexão e conscientização para gerar mudan-
ças de comportamento.
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Observa-se que o uso da camisinha é bastante citado entre os adolescentes, provavelmen-
te por ser o método mais acessível e barato e, também, adequado para essa faixa etária, 
por oferecer proteção contra as DST’s e gravidez não planejada. Identifica-se, através da 
pesquisa, que grande porcentagem faz uso da pílula do dia seguinte, o que causou pre-
ocupação nas pesquisadoras, reafirmando a necessidade de maior orientação sobre seu 
uso e suas consequências. Para que não ocorra o uso exacerbado e de forma prejudicial 
da contracepção de emergência, seria importante que a mídia adotasse campanhas para 
sensibilização dos adolescentes.

Sobre o conhecimento da pílula do dia seguinte, 95,83% (46 alunos) dizem que já ouviram 
falar sobre ela, enquanto 2,08% (01 aluno) diz não conhecer e 2,08 (01 aluno) não res-
pondeu a questão. Quanto ao seu funcionamento, 35,41% (17 alunos) não possuem co-
nhecimento, 41,66% (20 alunos) possuem uma noção de até quando ela deve ser tomada, 
8,33% (04 alunos) relataram que sabem parcialmente sobre o seu funcionamento, 6,25% 
(03 alunos) não apresentaram uma justificativa cabível, 4,16% (02 alunos) dizem que a 
pílula é um método abortivo, 4,16% (02 alunos) não responderam a questão e 2,08% (01 
aluno) relata saber o funcionamento, porém não justificou a questão.

De acordo com Castro e Rodrigues13, a grande maioria dos adolescentes relata possuir 
informações sobre a contracepção de emergência, contudo, quando questionados sobre 
seu modo de ação, os relatos não condizem com o que é correto, concluindo-se que o 
nível de conhecimento entre eles não corresponde à realidade. Atualmente, mesmo com 
a existência de alguns paradigmas acerca da sexualidade, observa-se que os adolescen-
tes possuem um maior conhecimento e acesso às informações, tudo isso se deve a uma 
mídia mais favorável e mais desinibida para tratar desses assuntos. Porém, mesmo com 
as campanhas, não se consegue ter uma abrangência da população. Muitos adolescentes 
possuem um conhecimento equivocado, por isso é importante que façam uma consulta 
com um profissional da saúde.

Para as pesquisadoras, ao citarem que a contracepção de emergência é um método abor-
tivo, comprova que, realmente, alguns adolescentes acreditam nisso, contudo, isso não é 
real, pois a ação do comprimido é impedir a implantação do zigoto no endométrio. É papel 
da mídia e dos profissionais de saúde esclarecer sobre seu funcionamento e a forma mais 
adequada para a utilização.

Outro ponto importante é ressaltar que os profissionais envolvidos, ao repassam essas 
informações para os adolescentes, devem ter um profundo conhecimento desse públi-
co, utilizando-se de uma linguagem adequada, o que garantirá que as informações sejam 
transmitidas da forma correta e segura, só assim haverá uma absorção do conhecimento 
necessário e desejado por parte desses adolescentes. Também é importante que o profis-
sional mantenha sigilo sobre o que o adolescente relatar, para que estes se sintam mais a 
vontade para questionar assuntos referentes à sexualidade.

Os registros encontrados nos questionários mostram que o conhecimento sobre as con-
sequências da pílula do dia seguinte são: 29,16% (14 alunos) não responderam a questão, 
12,5% (06 alunos) responderam não saber, 12,5% (06 alunos) disseram que causa abor-
to, 10,41% (05 alunos) disseram evitar a gravidez, 8,33% (04 alunos) responderam que 
desregula a menstruação, 8,33% (04 alunos) disseram causar danos à saúde da mulher, 
4,16% (02 alunos) disseram que, se usar em abundância, a mulher pode ficar estéril, 
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4,16% (02 alunos) disseram que ocorre um desgaste na parede do útero, 2,08% (01 aluno) 
respondeu que engorda, 2,08% (01 aluno) respondeu que não protege contra as DSTs, 
2,08% (01 aluno) respondeu que pode dar problemas de imunidade, 2,08% (01 aluno) res-
pondeu causar enjoo e 2,08% (01 aluno) respondeu que, se tomar a pílula do dia seguinte 
de maneira errada, pode não funcionar.

Os países Latinos, especialmente o Brasil, sofrem grande influência da Igreja Católica, pois 
esta prega a abstinência sexual e virgindade das mulheres até o casamento. No que diz res-
peito à anticoncepção de emergência, a mesma não aceita as provas científicas existentes, 
que explicam que o mecanismo de ação dessa pílula não interfere na implantação do óvulo 
que já está fecundado e diz que a pílula de emergência provoca um aborto precoce14. Apesar 
das mudanças ocorridas na sociedade, as pessoas, ainda, estão vinculadas aos preceitos 
religiosos. O Ministério da Saúde15 afirma que não existem estudos científicos que afirmem 
que a anticoncepção de emergência seja um método abortivo, pois o mecanismo de ação 
evita a ovulação ou impede a migração dos espermatozoides, e, por outro lado, caso a 
fecundação já tenha ocorrido, não haverá efeitos sobre o endométrio.

Outro fator importante que merece discussão, na opinião das autoras, é que as unidades de 
saúde não fornecem informações necessárias e suficientes sobre a pílula de emergência, 
assim, muitas mulheres não utilizam, por acharem que é um método abortivo. Ressalta-
-se que os profissionais de saúde precisam receber mais orientações sobre sexualidade e 
métodos contraceptivos, principalmente a anticoncepção de emergência, que é um método 
que, mesmo sendo pouco conhecido, mulheres o utilizam e, normalmente, não sabem a 
maneira correta de fazê-lo, causando sérias consequências. Criar campanhas de informa-
ção também é importante, para esclarecer dúvidas sobre o uso da pílula de emergência e 
como prevenir uma gravidez indesejada após relação sexual sem proteção.

A anticoncepção de emergência é um método alternativo para evitar uma gravidez inde-
sejada ou não planejada e só deve ser utilizada em casos especiais, pois contém altas 
quantidades de hormônios7. Como a pílula de emergência possui mais hormônios do que 
a convencional, pode trazer graves consequências à saúde da mulher.

As alterações ocorridas no ciclo menstrual podem ser atribuídas à alta quantidade de hor-
mônios que é lançado de uma só vez durante a ingestão do comprimido. Se a mulher usar 
regularmente ou repetidas vezes, a pílula pode fazer o efeito contrário, ou seja, ao invés de 
ser uma contracepção de emergência, ela facilita a gravidez, pois o ciclo menstrual pode 
ficar totalmente desregulado. Quando toma a pílula de emergência, o endométrio (tecido 
que envolve o útero) é destruído o que faz com que a mulher menstrue.

É importante ressaltar que a pílula do dia seguinte não protege contra doenças sexu-
almente transmissíveis, principalmente a AIDS e a hepatite B, portanto, para ter uma 
relação sexual segura e sem doenças, é preciso utilizar o preservativo, que pode ser o 
masculino ou o feminino5.

No grupo de alunos pesquisado, a resposta para o motivo que levou ao uso da pílula do 
dia seguinte: 79,16% (38 alunos) responderam que nunca utilizaram, 2,08% (01 aluno) 
não comprou, alegando vergonha, 2,08%(01 aluno) não respondeu a questão, enquanto 
18,75% (09 alunos) relatam já ter utilizado; porque 33,33% (03 alunos) disseram que o 
preservativo estourou, 22,22% (02 alunos) utilizaram por precaução, 11,11% (01 aluno) 
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respondeu que comprou a pílula do dia seguinte para a parceira, 11,11% (01 aluno) devido 
o esquecimento do comprimido e 22,22% (02 alunos) não justificaram a questão.

Esses dados são representados nos gráficos 29 e 30. E vão de encontro às ideias de Bata-
glião e Memede,16 que afirmam que a principal causa da utilização da pílula do dia seguinte 
é devido à ruptura do preservativo, seguido da não utilização de outro método de contra-
cepção, insegurança para comprar e o esquecimento da pílula convencional.

Com tais dados, pode-se observar que o uso de preservativo foi citado pelos alunos, po-
dendo evitar, assim, muitas doenças sexualmente transmissíveis, porém, as falhas no uso 
podem ser decorrentes da utilização incorreta. O não uso de algum método alternativo 
ocorre devido a muitos adolescentes não possuírem recursos financeiros e nem informa-
ção de que os serviços de saúde os fornecem, de forma gratuita, após a realização de uma 
consulta. Com relação às questões de orientações sobre sexualidade, 2,08% (01 aluno) 
não respondeu a questão, 4,16% (02 alunos) relatam nunca ter recebido algum tipo de 
orientação e 2,08 (01aluno) diz ter recebido orientações parcialmente, já 91,66% (44 alu-
nos) receberam algum tipo de orientação. Dentre os citados, 75% (33 alunos) disseram 
ter recebido orientação na escola, 25% (11 alunos) na internet, 34,09% (15 alunos) por 
amigos, 36,36% (16 alunos) por familiares, 56,81% (25 alunos) em casa, 2,27% (01 
aluno) no curso de farmácia, 18,18% (08 alunos) por médicos, 2,27% (01 aluno) pelo na-
morado, 4,54% (04 alunos) em postos de saúde, 2,27% (01 aluno) na televisão e 2,27% 
(01 aluno) em palestras.

A escola foi apontada por vários alunos participantes do estudo como o primeiro lugar 
onde os adolescentes receberam orientações sexuais sobre questões da sexualidade. Além 
da formação curricular, a escola, também, tem função de colaborador na formação dos 
adolescentes, especialmente na educação para a saúde17.

Entretanto, muitos professores não estão preparados para fazer essa orientação e, para 
que isso aconteça de forma correta, é preciso capacitá-los para que realizem a orienta-
ção sexual de forma a lidar com tabus e preconceitos e esclarecer dúvidas dos alunos. 
Essa orientação deve ser de forma gradativa, pois, quando se tornarem adolescentes, já 
possuirão informações sobre prevenção. O enfermeiro pode realizar ações educativas nas 
escolas, participando nas ações de orientação aos alunos e às famílias6.

O mesmo autor relata que a família, também, é muito importante para passar orientações 
e conhecimentos em relação à sexualidade. No entanto, muitos pais ainda apresentam difi-
culdades acerca desse assunto e deixam essa responsabilidade para a escola. Para Souza e 
Brandão,14 os pais, quando falam de sexo, têm a impressão de que estão incentivando seus 
filhos a se tornarem sexualmente ativos. A família é quem promove o cuidado e a educação 
dos filhos, ela conhece o desenvolvimento do adolescente e suas expectativas, medos e 
preocupações, o que a ajuda na tomada de decisões para uma saúde sadia. Nessa fase da 
vida, os adolescentes estão passando por diversas transformações e é de extrema impor-
tância que a família interaja com seus filhos18. Essa dificuldade dos pais de falar de sexo 
acontece, também, por vergonha, ou por não possuírem informações corretas. Os amigos 
apareceram em terceiro lugar sobre fontes de informação a respeito da sexualidade. Castro 
e Rodrigues13 relatam que o motivo é que os amigos apresentam uma forte convivência, o 
que propicia conversas sobre a vida sexual, mas que isso pode apresentar desvantagens, 
pelo fato de alguns adolescentes possuírem informações incorretas, que, muitas vezes, 
são baseadas em crenças. Na maioria do tempo, os adolescentes estão mais juntos com os 
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amigos do que com os pais e, por serem da mesma faixa etária e conviverem com a mesma 
situação, eles não têm vergonha de conversar sobre sexualidade.

Os postos de saúde e os médicos também foram mencionados pelos pesquisados, porém, 
em uma porcentagem menor. O motivo é que esse público frequenta pouco as instituições 
de saúde, pelo fato de não se sentir motivado a isso, além disso, atualmente, existem pou-
cos programas que incentivam esses adolescentes a buscarem orientações com os profis-
sionais de saúde19. Para que ocorram reflexão, sensibilização e, consequentemente, pre-
venção, é preciso criar programas de educação em saúde com os adolescentes, utilizando 
temas interessantes a eles, como sexualidade, drogas, gravidez e doenças sexualmente 
transmissíveis. Para administrar essas palestras, precisa-se de profissionais capacitados, 
e o enfermeiro é o que melhor se encaixa para transmitir tais informações.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso da contracepção de emergência entre os jovens é muito útil para alguns casos, 
desde que corretamente, portanto, é necessária uma ampliação dos conhecimentos que 
os jovens possuem, focalizando o uso correto, mecanismo de ação, efeitos colaterais e 
os riscos envolvidos.

Tendo em vista que, na adolescência, muitas mudanças ocorrem, principalmente aquelas 
relacionadas à sexualidade, faz-se necessário que as escolas criem programas educativos 
que abordem temas na área, como prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 
sensibilizando os alunos sobre os reais riscos.

A partir do estudo, foi possível visualizar que os adolescentes dão início à atividade se-
xual precocemente, reafirmando a necessidade de uma educação sexual cada vez mais 
cedo e de qualidade.

Para esses programas serem ainda mais efetivos, a escola pode realizar parcerias com se-
tores da área da saúde, oferecendo oportunidade para que o enfermeiro atue, promovendo 
palestras tanto para os adolescentes, quanto para os familiares e professores, para que 
estes possam encontrar um espaço para sanar as dúvidas sobre questões da sexualidade. 

O enfermeiro é o profissional da saúde que tem grande influência na educação dos jovens 
e este pode esclarecer dúvidas tanto nas escolas, como em hospitais ou unidades básicas 
de saúde. Além disso, possui o compromisso de ajudar as pessoas na busca de soluções 
para as dificuldades encontradas, criando um plano de cuidados e avaliar os resultados.

6. REFERÊNCIAS
1. Alves AS, Lopes MHBM. Uso de métodos anticoncepcionais entre adolescentes uni-
versitários. Rev. bras. enferm. [Internet] 2008; 61(2): 170-177. [acesso em 04 fev 
2011]; Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
-71672008000200005&lng=pt. doi: 10.1590/S0034-71672008000200005.



31

Ano 3, n° 1, out. 2013 / mar. 2014 

2. Filho FP, Sigrist RMS, Souza LL, Mateus DC, Rassam E. Perfil epidemiológico da gra-
vida adolescente no município de Jundiaí e sua evolução em trinta anos. Adolesc Saúde. 
[Internet] 2011; 8(1): 21-27 [Acesso em: em 27 fev 2012]. Disponível em: http://www.
adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=261.

3. Martins LBM, Costa-Paiva L, D Osis MJ, Souza ML, Neto AMP, Tadini V. Knowledge 
of contraceptive methods among adolescent students. Rev. Saúde Pública. [Internet] 
2006; 40(1): 57-64. [acesso em 12 set 2012] Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S003489102006000100010&lng=pt&nrm=iso. doi: 10.1590/
S0034-89102006000100010.

4. ARAUJO, Maria Suely Peixoto de; COSTA, Laura Olinda Bregieiro Fernande. Compor-
tamento sexual e contracepção de emergência entre adolescentes de escolas públicas de 
Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Pública. [Internet]. 2009; 25(3): 551-562. [acesso em 04 
fev 2012] Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
-311X2009000300010&lng=pt. doi: 10.1590/S0102-311X2009000300010. 

5. Figueiredo Regina, Bastos Silvia. Emergency contraception: update, approach, adop-
tion and impact on strategy for STD / AIDS. [Internet] São Paulo: Instituto de Saúde; 2008 
[acesso em 29 fev 2012]. Disponível em: http://www.clae.info/downloads/Publicaciones/
macontr.pdf.

6. Madureira L, Marques IR, Jardim DP. Contracepção na Adolescência: Conhecimento e 
Uso. Cogitare enferm. [Internet] 2010; 15(1): 100-5. [acesso em 16 set 2012]; Disponível 
em: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cogitare/article/view/17179/11314. 

7. Souza RA. Pílula do Dia Seguinte: uma revisão de literatura sobre a Anticoncepção de 
Emergência. Cad. UniFOA. [Internet] 2008; (8): 58-76. [Acesso em 16 set 2012] Disponível 
em: http://www.unifoa.edu.br/cadernos/edicao/08/58.pdf. 

8. Neiva P. A pílula do dia seguinte ganha terreno entre as adolescentes. E isso é um 
perigo. Revista Veja. [Internet] São Paulo; 2002 [Acesso em 23 jan 2012]. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/231002/p_067.html. 

9. Junqueira D. Veja como funciona a pílula do dia seguinte. Portal R7. [Internet] São Pau-
lo; 2011 [Acesso em 21 jan 2012]. Disponível em: http://noticias.r7.com/saude/noticias/
veja-como-funciona-a-pilula-do-dia-seguinte-20101109.html. 

10. Belisse CL. Atividade sexual precoce na adolescência: a importância da educação se-
xual nas escolas. [Internet] Paraná: Secretaria de Estado da Educação do Paraná; 2012 
[Acesso em 12 set 2012]. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/
pde/arquivos/1460-8.pdf.

11. Bickham D. Crianças que assistem programas para adultos antecipam a atividade se-
xual. Biology current. [Internet]; 2009 [Acesso em 12 set 2012]. Disponível em: http://
emedix.uol.com.br/not/not2009/09mai04ped-pasm-cwv-atividadesexual.php.

12. Nunes MT. Conhecimento e utilização da contracepção de emergência em alunas 
do ensino secundário em Guimarães. Rev. Port. Clín Geral. [Internet] 2005; (21): 247-
256. [Acesso em 15 set 2012] Disponível em: http://old.apmgf.pt/files/54/documen-
tos/20070528155613745932.pdf. 



32

Ano 3, n° 1, out. 2013 / mar. 2014 

13. Castro JF, Rodrigues VMCP. Adolescent knowledge and attitudes regarding emergency 
contraception. Rev. esc. enferm. USP. [Internet] 2009 Dez; 43(4): 889-894. [Acesso em 15 
set 2012] Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-
-62342009000400021&lng=pt. doi: 10.1590/S0080-62342009000400021.

14. Souza RA, Brandão ER. Marcos normativos da anticoncepção de emergência e as difi-
culdades de sua institucionalização nos serviços públicos de saúde. Physis. [Internet] 2009; 
19(4): 1067-1086. [Acesso em 15 set 2012] Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312009000400009&lng=pt&nrm=iso. doi:10.1590/
S0103-73312009000400009.

15. Ministério da Saúde (Br). Anticoncepção de emergência, perguntas e respostas para 
profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2011.

16. Bataglião EML, Mamede FV. Conhecimento e utilização da contracepção de emergên-
cia por acadêmicos de enfermagem. Esc. Anna Nery. [Internet] 2011; 15(2): 284-290. 
[Acesso em 16 set 2012] Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1414-81452011000200010&lng=pt&nrm=iso. dó i: 10.1590/S1414-
81452011000200010

17. SIQUEIRA, K. M. et al. Adolescer saudável: estratégias de cuidado à saúde de adoles-
centes escolares. Rev. Nursing. 2005; 87(8)371-379.

18. Roehrs H, Maftum MA. Atenção psicossocial em enfermagem para famílias de alu-
nos do ensino fundamental. Fam. Saúde Desenv. [Internet] 2006; 8(1):56-63. [Acesso em 
16 set 2012] Disponível em: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/refased/article/viewfi-
le/8022/5649.

19. Souza J, Schumacher B. Educação em saúde com adolescentes: uma proposta de ins-
trumentalização para jovens multiplicadores de saúde. Rev. Técnico-científica de Enferma-
gem. 2006; 4(14):43-55.



33

ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES DE FLUOXETINA 

AVIADAS EM UMA FARMÁCIA DE 

MANIPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NATAL
Samara Kelly de Paiva Silva • Farmacêutica. Graduada pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – UFRN. Pós-Graduanda do Curso de Farmacologia e Dispensação 
Farmacêutica do Instituto Brasil de Pós-Graduação, Capacitação e Assessoria (I-BRAS), Natal, 
RN. E-mail: samara_kelly19@yahoo.com.br | Leonardo Doro Pires • Mestre em Inovação 
Farmacêutica pela Pontíficie Universidade Católica (PUC). Professor. Universidade Potiguar. 
Natal – RN. E-mail: ldpff@hotmail.com | Marcel Lima Ribeiro Dantas • Especialista em 
Farmácia Magistral pela Universidade Castelo Branco (UCB/RJ) e mestrando em Administração 
pela Universidade Potiguar (UNP). Natal – RN. E-mail: marcellrdantas@yahoo.com.br 
Sílvia Lima Ribeiro Dantas • Jornalista. Graduada pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN. Natal – RN. E-mail: silviardantas@gmail.com

Envio em: Fevereiro de 2013
Aceite em: Julho de 2013

RESUMO: A fluoxetina é um fármaco amplamente utilizadopara combater a depressão. Porém, estudos 
evidenciam que este fármaco provoca redução da ingestão alimentar.Mesmo sem indicação formal o tra-
tamento da obesidade, vem sendo uma das novas opções terapêuticas para o tratamento desta moléstia. 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as prescrições contendofluoxetinaaviadas em umafarmácia de 
manipulação no município de Natal, Rio Grande do Norte. Para isto,investigaindicações deste medicamen-
to, destacando principalmente a obesidade. Foi realizada uma pesquisa documental com abordagem quan-
titativa e qualitativa, na qual prescrições de fluoxetina foram analisadas com baseno sexo dos pacientes, 
procedência das receitas, posologia e tempo de tratamento, especialidade do médico prescritor e associa-
ções. Foi possível verificar que a fluoxetina vem sendo bastante utilizadapor médicos com a finalidade de 
perda de peso.

Palavras Chaves: Obesidade. Fluoxetina. Perda de peso. 

ANA LYSIS OF REQUIREMENTS FLUOXETINE DISPENSED IN A 

PHARMACY OF HANDLING THE MUNICIPALITY OF CHRISTMAS

ABSTRACT: Fluoxetine is a drug largely used to combat depression. However, studies show that this drug 
causes reduction of food ingestion. Even without indication, the treatment of obesity has been one of the 
new therapeutic options for the treatment against the disease. This research has the purpose to analyze 
the prescriptions containing fluoxetine dispensed in a pharmacy in Natal, Rio Grande do Norte. In order to 
do this, were investigated indications of this drug, pointing mainly obesity. It was realized a documentary 
research with quantitative and qualitative approach in which prescriptions for fluoxetine were analyzed 
baased on patient gender, origin of prescriptions, dosage and duration of treatment, specialty of prescriber 
physicians and associations. It was possible to verify that fluoxetine has been widely used by physicians in 
order to lose weight.
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1. INTRODUÇÃO
A fluoxetina é inibidor seletivo da recaptação de serotonina no terminal pré-sináptico, com 
indicação para tratamento de depressão e bulimia nervosa, mas sem indicação formal de 



34

Ano 3, n° 1, out. 2013 / mar. 2014 

uso no tratamento da obesidade. Ela reduz a ingestão alimentar experimentalmente em 
animais, foi observado nos experimentos clínicos para aprovação desse medicamento 
como anti-depressivos1. Ela também pode serusadaparatratarenxaquecas, dores, transtor-
nos obsessivo-compulsivos e outras condições patologicas2 .Estes fármacos apresentam 
vantagens em relação aos outros antidrepressivos convencionais: suas meias vidas são 
mais longas, permitindo uma comodidade posologica e uma adesão maior ao tratamento3. 
O principal problema com a fluoxetina como agente anti-obesidade é a recuperação de 
peso observada em estudos a longo prazo. Em geral, após os primeiros seis meses de tra-
tamento, o peso gradualmente se eleva, a despeito da continuação de uso da medicação. A 
utilização de fluoxetina no tratamento de obesidade esteve mais associada a sintomas gas-
trintestinais, distúrbios do sono, diminuição de libido, sudorese, tremor, amnésia e sede. 
Inibidores seletivos da recaptação de serotonina não são, portanto, agentes anti-obesidade 
eficientes, embora seja indubitável o fato de que podem ser úteis em pacientes obesos 
depressivos ou com outras comorbidades onde esses anti-depressivos sejam tratamentos 
mais apropriados, como por exemplo em pacientes com apnéia do sono, pelo fato da fluo-
xetina levar a uma redução da fase REM, onde ocorre a maior parte dos episódios de apnéia 
obstrutiva1. Na Figura 1 está representada a molécula estrutural da Fluoxetina.

Figura 1 - Estrutura química da fluoxetina
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FONTE: Arroio et al., (2005).

A história do tratamento farmacológico da obesidade é caracterizada por centrar-se dema-
siado sobre a eficácia e muito pouco em matéria de segurança, o que levou à retirada de 
medicamentos do mercado após incidentes adversos graves. O desenvolvimento de novos 
alvos terapêuticos para o tratamento da obesidade vai definitivamente da necessidade de 
abordar os efeitos do sistema nervoso central (CNS) e de segurança cardiovascular global 
nos estágios iniciais, a fim de evitar os erros do passado. Por exemplo, perda de peso pode 
aumentar os sintomas de depressão e promover um estado de vulnerabilidade psicobio-
lógico favorecendo a recuperação do peso. Gerenciamento de peso do corpo deve, então, 
procurar um equilíbrio entre os benefícios de saúde da perda de peso e seus riscos poten-
ciais, a “zona” que está associado com uma ótima psicobiológico bem-estar5.

Agentes farmacológicos útil para tratamento da obesidade devem possuir as seguintes ca-
racterísticas: 1) demonstrar efeito em reduzir o peso corporal e levar a melhora das doen-
ças dependentes do excesso de peso; 2) ter efeitos colaterais toleráveis e/ou transitórios; 
3) não ter propriedades de adição; 4) apresentar eficácia e segurança mantidas a longo 
prazo; 5) possuir mecanismo de ação conhecido; 6) idealmente ter um custo razoável1.
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Este trabalho teve como objetivo avaliar as prescrições de fluoxetina em uma farmácia de 
manipulação no município de Natal/RN. A metodologia adotada foi uma pesquisa docu-
mental descritiva com abordagem quantitativa e qualitativa.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Analisar prescrições deFluoxetina aviadas em uma farmácia de manipulação no muni-
cípio de Natal.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar o uso da fluoxetina como tratamento da obesidade

• Identificar o uso da fluoxetina como um medicamento para o tratamento dadepressão, 

• Verificar associações e posologias prescritas para o tratamento.

3. MÉTODO
Pesquisa documental descritiva com abordagem quantitativa e qualitativa, na qual será fei-
ta uma análise das prescrições de Fluoxetina e associações numa farmácia de manipulação 
do município deNatal durante os meses de maio a julho de 2011. O critério para seleção 
das prescrições foi conter fluoxetina em sua composição e ter sido aviada entre o período 
maio a junho de 2011.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. ANÁLISES DA PRESCRIÇÃO DE 

FLUOXETINA POR SEXO

Foram analisadas 276 prescrições médicasque continham fluoxetina como monofármaco ou 
em associação. A Tabela 1 descreve a relação entre usuários do sexo feminino e masculino.

Tabela 1 - Análise da prescrição de fluoxetina por sexo.

SEXO NÚMERO PORCENTAGEM

Feminio 237 86

Masculino 39 14

Total 276 100

Fonte: Dados obtidos pela pesquisa desenvolvida com prescrições de fluoxetina em Natal, RN, 2011.
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Dentre das 276 prescrições analisadas, 237 foram destinadas às mulheres (86%), enquan-
to 39 foram prescritas para homens (14%). Observou-se que o consumo de fluoxetina 
é maior no sexo feminino em relação ao sexo masculino. Dados da literatura científica 
apontam que as mulheres são mais suscetíveis à depressão que os homens, por mudan-
ças hormonais em fases como a puberdade, menopausa, período menstrual, pós-parto e 
questões afetivas6. Enquanto no Brasil, um estudo realizado por Carneiro, Guerra-Júnior 
e Acúrciona cidade de Belo Horizonte evidenciou a predominância absoluta de consumo 
desses medicamentos pelas mulheres com relação aos homens (razão de 10:1)7.

4.2. ANÁLISE QUANTO A PROCEDÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO MÉDICA DE FLUOXETINA

Quanto à procedência das prescrições observou-se que 213 (77%) vinham da rede par-
ticular e que 63 (23%) da rede pública de saúde (Sistema Único de Saúde), conforme 
mostra a Figura 2.

Figura 2 - Procedência das prescrições
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Fonte: Dados obtidos pela pesquisa desenvolvida com prescrições de fluoxetina em Natal, RN, 2011.

Observando os dados podemos fazer uma relação que as pessoas com planos de saúde 
no Brasil e/ou por meio de atendimento particulartêm maior acesso a este profissional e, 
conseqüentemente, teriam maior facilidade na aquisição de tais produtos. Isto também 
está relacionado com o aumento de renda familiar do brasileiro7.

4.3. ANÁLISE QUANTO A POSOLOGIA E 

TEMPO DE TRATAMENTO DA FLUOXETINA

Foram analisadas 276 prescrições médicas, a Tabela 2 mostra a relação posologia e 
tempo de tratamento.
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Tabela 2 - Análise das receitas quanto à posologia e ao tratamento com fluoxetina.

1 X DIA 2 X DIA 3 X DIA

POSOLOGIA 117 135 24

TRATAMENTO 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS

TOTAL 135 21 120

Fonte: Dados obtidos pela pesquisa desenvolvida com prescrições de fluoxetina em Natal, RN, 2011.

Levando em consideração o tempo de tratamento e posologia, observamos que a poso-
logia adotada com maior freqüência pelos médicos é duas vezes ao dia, e que o tempo 
de tratamento mais utilizado é de 30 dias. Esta medida adotada pelos médicos pode ser 
explicada porque alguns pacientes obesos não respondem ao tratamento com drogas e 
o sucesso em longo prazo é improvável se a perda de peso não ocorrer nas primeiras 4 
semanas de tratamento8.

4.4. ANÁLISE DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS 

PRESCRITORAS DE FLUOXETINA

Segue abaixo a Tabela 3 que contém o resumo das especialidades médicas prescritoras 
de fluoxetina.

Tabela 3 - Especialidades médicas responsáveis pelas prescrições de fluoxetina.

ESPECIALIDADE Nº DE PRESCRIÇÕES PORCENTAGEM

Cardiologista 6 2,1%

Clínica Médica 21 7,6%

Psiguiatria 30 11%

Endocrinologista 159 57,60%

Outros 60 21,7%

Total 276 100%

Fonte: Dados obtidos pela pesquisa desenvolvida com prescrições de fluoxetina em Natal, RN, 2011.

A especialidade médica mais atuante notratamento da obesidade é a endocrinologia, 
como 159 prescrições (57,6%).Omenorprescritoré a cardiologia,com 6 prescrições, 
(2,1%) talvez a justificativa para isto seja que a fluoxetina tem como efeito adverso bati-
mento cardíaco irregular9.

Nas outras especialidades que participamdestas prescrições encontramos a participação 
da pediatria, já que as altas taxas da prevalência de obesidadena infância vêm preocupando 
profissionaisda área de saúde. Foi no início dosanos noventa que a Organização Mundial da 
Saúde começou a soar o alarme, depois que uma estimativa de que 18 milhões de crianças 
em todo o mundo, menores de 5 anos, foram classificadas como tendo sobrepeso10.
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4.5. ANÁLISE DAS ASSOCIAÇÕES DE SUBSTÂNCIAS 

PRESCRITAS JUNTO COM A FLUOXETINA

A Tabela 4 mostra as associações das mais diversas substâncias que constam nas prescri-
ções médicas junto com a fluoxetina, muitas destas na mesma receita.

Tabela 4 - Associações de substâncias junto com fluoxetina.

SUBSTÂNCIA Nº DE ASSOCIAÇÕES PORCENTAGEM

Fitoterápicos 87 22,3%

Anorexigenos 90 23%

Clordiazepóxido 42 10,8%

Sem associações 99 25,4%

Outros 72 18,5%

Total 390 100%

Fonte: Dados obtidos pela pesquisa desenvolvida com prescrições de fluoxetina em Natal, RN, 2011.

Os fitoterápicos estão em grande parte associados as prescrições médicas, destacam-se 
o Fucusvesiculosus L. e a Garciniacombogia. Sendo realizadas estas associaçõespor parte 
dos endocrinologistas, pois é utilizado na prática com coadjuvante no tratamento da obe-
sidade, mais sem comprovação cientifica para esta função.

No caso dos anorexígenos, os presentes nestas associações são a anfepramona, o fem-
proporex e a sibutramina, estes também juntos com fitoterápicos e fluoxetina, e a especia-
lidade que prescreve também é a endocrinologia. Na literatura há recomendação da sibu-
tramina para tratamento da obesidade, e cita também que a fluoxetina é útil no tratamento 
de estados depressivos associados com a obesidade, mas adverte-se que não podem ser 
consideradas agentes anti-obesidade11. 

Observando as prescrições encontramos algumas divergências. Oclordiazepóxido é utili-
zado para tratamento de ansiedade, e tem como efeito adverso um possível aumento de 
peso corporal, pelo aumento do apetite, daí serem consideradas irracionais as associações 
medicamentosas para emagrecimento12. Nas associações analisadosisto ocorre, pois en-
contramos o mesmo associado a fitoterápicos, anorexígenos e a fluoxetina. Estas asso-
ciações se da por parte da especialidade da endocrinologia. No grupo sem associação a 
especialidade médica predominante é a psiquiatria, o que leva a crer que nestas indicações 
prevalece o uso da Fluoxetina como antidepressivo e não para tratamento de obesidade. No 
grupo outros medicamentos se encontram os mais diversos tipos de substâncias, como 
por exemplo:diazepam, pantoprazol, zolpidem, ranitidina, entre outros.

5. CONCLUSÃO
Com base na análise dos resultados, associações e posologias encontradas neste trabalho, 
concluí-se que a fluoxetina está sendo mais utilizada como agenteemagrecedor do que 
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como sua indicação referendada em literatura, fármaco antidepressivo. Sendo que sua 
maior utilizaçãose dá em pacientesdo sexo feminino, que utilizam o produto de acordo com 
prescrições realizadas porendocrinologistas.
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RESUMO: O câncer de mama é um dos principais tumores que acometem as mulheres, sendo que afetam, 
principalmente, as mulheres, aproximadamente, acima de 35 anos de idade. Essa doença é muito temida 
pelas mulheres, pois está acontecendo com alta frequência. Os efeitos que ela promove não se resumem, 
apenas, em fisiológicos, mas, também, psicológicos, já que, em sua grande maioria, a medida tomada 
como tratamento é a retirada da mama da paciente, processo este que altera e tem uma grande interferência 
na feminilidade, na sexualidade e, principalmente, na autoimagem e autoestima da mulher. Faz-se necessá-
rio uma equipe multidisciplinar para atender e tratar de forma mais integral possível, buscando sempre uma 
melhor qualidade de vida. Este artigo tem como base um delineamento do tipo bibliográfico, com base em 
pesquisas bibliográficas, revistas e livros de uma universidade, restrita no período de publicação, artigos 
científicos do Portal Scielo, do Google Acadêmico, Bireme, Lilacs, Cochrane, BVS, PubMed, Cinahl, Scopus. 

PALAVRAS-CHAVES: Câncer. Beleza. Sexualidade. Mama.

THE FEMININITY AND SEXUALITY OF WOMEN WITH BREAST CANCER

ABSTRACT: Breast cancer is one of the primary tumors that affect women, and mostly affect women 
approximately above 35 years of age. This disease is much feared by women, as is happening with high 
frequency. The effects do not promote only the physiological but also psychological essues. For since in the 
great majority, the measure as treatment is removal of the breast of the patient, as a process of changes 
and has a great influence on femininity, sexuality, and especially in self-image and self-esteem of women. 
It is necessary a multidisciplinary team, always looking for a better quality of life. This article is based on 
a design of bibliographical, based on literature searches, magazines and books the university, restricted 
the period of publication of scientific articles Scielo Portal, Google Scholar, Bireme, Lilacs, Cochrane, VHL, 
PubMed, CINAHL, and Scopus.

KEYWORDS: Cancer. Beauty. Sexuality. Mama.

1. INTRODUÇÃO
A mulher, após receber o diagnóstico do câncer (CA) de mama, passa por várias trans-
formações expressivas, tais como: nos comportamentos, incluído o da sexualidade, nas 
pacientes submetidas ao procedimento cirúrgico na mama, dificuldade em agir sedutora-
mente, dificuldade em despir-se na frente do marido; e, também, prefere que o mesmo não 
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visualize ou toque na cicatriz cirúrgica e, algumas vezes, há uma diminuição da atividade 
genital, representando uma mescla de autoestima e de imagem corporal abalada¹. 

A neoplasia maligna (câncer) é um distúrbio genético, no qual, não há controle normal do 
crescimento celular2. O câncer de mama (CM) é uma das patologias que aterroriza a popu-
lação feminina, pois leva a um processo de alteração física, psicológica e emocional, es-
tando associado à dor, sofrimento e mutilação, gerando, muitas vezes, o medo da morte3. 

Esse tipo de câncer é o segundo mais frequente no mundo e é o mais comum entre as mu-
lheres, representando cerca de 22% dos novos casos. Na população mundial, a sobrevida, 
após 5 anos, é de 61%3. A promoção de saúde impõe o desafio de orientar os serviços de 
saúde a irem em busca de uma direção na perspectiva da atenção integral às pessoas em 
suas necessidades, o que exige a participação ativa nas soluções dos problemas de saúde4. 

Uma das formas de tratamento para o câncer de mama é a cirurgia denominada de mas-
tectomia, a qual compreende a remoção da mama normal, visando a reduzir a incidência 
e melhorar a expectativa de vida de mulheres pertencentes à população de alto risco para 
desenvolvimento de câncer de mama. Esse procedimento deixa a mulher com alterações 
físicas e psicológicas, levando a mesma a não se reconhecer e, muitas vezes, a não se 
aceitar. Isso pode ser minimizado com o auxilio da cirurgia plástica, os resultados estéticos 
têm sido, cada vez mais, satisfatórios, porém as pacientes submetidas a tal procedimento 
devem ter tais benefícios avaliados diante das possíveis complicações posteriores - pro-
blemas com o implante, consequências psicossociais, perda da sensibilidade do mamilo, 
cicatrizes cirúrgicas, etc.7. 

Para a mulher, as mamas têm uma grande importância na sensualidade e estética (podendo 
ser comprovado, atualmente, com a grande procura por próteses de silicone para satisfa-
zer a necessidade feminina), quando a mama é retirada, mexe com sua qualidade de vida. 

Essa qualidade de vida é importante, quando pensamos na promoção, prevenção, trata-
mento e reabilitação em saúde e influências políticas e práticas do setor, pois seu interesse 
está na percepção subjetiva do paciente sobre sua saúde em geral6.2.

Este estudo partiu da necessidade de expor a importância que a beleza e a mama têm para 
a mulher e como o processo de mudança acontece após o câncer de mama, mostrando o 
sofrimento pelo qual passa uma paciente para retornar a sua vida social, familiar e sexual. 
O presente estudo será de grande valia para todos os profissionais da área da saúde, pois 
proporcionará maior conhecimento sobre a importância do tratamento integral para uma 
paciente com esse tipo de câncer, contribuindo, também, para o processo de planejamento 
necessário para um melhor tratamento, levando uma melhor qualidade de vida para essa 
paciente. E, por fim, servirá de embasamento para futuros estudos que venham a aprofun-
dar e complementar este tema.

2. MÉTODOS
Este trabalho tem um delineamento do tipo bibliográfico sobre a feminilidade e sexuali-
dade: a percepção das mulheres após o diagnóstico do câncer de mama. Foi elaborado 
nos meses de agosto a outubro de 2012, com base em pesquisas bibliográficas, revistas 
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e livros de uma universidade, artigos científicos do Portal Scielo, do Google Acadêmico, 
Bireme, Lilacs, Cochrane, BVS, PubMed, Cinahl e Scopus.,priorizando os materiais meto-
dológicos publicados no período de 1995 a 2012. 

A principal relevância desta pesquisa bibliográfica consiste na possibilidade de expor sobre 
a importância da mama e as alterações físicas, emocionais e sociais que uma mulher passa 
ao receber o diagnóstico do câncer de mama, a partir das discussões de autores sobre o 
tema. Foi desenvolvida ao longo de uma série de etapas: a escolha do tema, que nos per-
mitiu o gosto pessoal de valor teórico; o levantamento bibliográfico; leitura do material; 
análise do conteúdo; interpretação, em que foi possível considerar os pontos importantes 
dos dados colhidos; e, por fim, sua elaboração, fundamentada nos autores citados no de-
correr da discussão7.

3. RESULTADOS

3.1. A BELEZA CORPORAL FEMININA

Apesar do grande espaço conquistado pela mulher na sociedade, a sua representa-
ção, ainda, en contra-se vinculada à imagem do corpo. Observa-se, em especial na 
cultura brasileira, uma exploração da imagem do corpo feminino em propagandas 
publicitárias e na mídia em geral, em que atributos físicos tipicamente femininos, 
como seios e cabelos, são altamente expostos8. 

Assim, a sociedade dita as normas e os padrões da mulher considerada bela e sau-
dável, que se vê estereotipada e confrontada com a crescente realidade das cirurgias 
plásticas e das malhações e dietas, em um processo chamado medicalização da 
beleza. Nesse contexto, verifica-se uma constante preocupação da mulher com a 
própria imagem, o que pode gerar frustração, caso essa imagem não corres ponda 
aos padrões ideais8.

Ao vivenciar a retirada de sua mama, a mulher apresenta grandes possibilidades de se sen-
tir marginalizada perante a sociedade, já que pode ser vista, até pelo próprio companheiro e 
familiares, de maneira diferente. Além de ser portadora de afecção altamente estigmatizan-
te, é possível que a mastectomia interfira no seu papel de mãe, mulher e trabalhadora, visto 
que, muitas vezes, abandona seu emprego e restringe as suas atividades ao lar, motivo que 
poderá contribuir para acentuar, ainda mais, as repercussões na esfera psicoemocional8.

Na sociedade, devido aos traços marcantes da cultura ocidental, a mama, além de ser 
importante pela sua função endócrina, é, também, supervalorizada na estética corporal da 
mulher, assumindo, dessa forma, maior dimensão, ou seja, a importância dada à mama - 
atributo da beleza feminina, compõe a imagem corporal da mulher, faz parte da sua identi-
dade sexual e é indispensável à função da maternidade - faz com que exerça forte influência 
na vida da mulher. A reintegração da mulher mastectomizada ao meio social e a aceitação 
do seu novo corpo têm forte interferência externa, pois se ela é aceita pelos outros, tende 
a se aceitar mais facilmente e a se olhar com mais naturalidade9 
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3.2. CONHECENDO O CÂNCER DE MAMA 

A anatomia da mama é composta por tecido glandular, que está envolto e entremeado por 
tecido adiposo. Este é, geralmente, mais fino nos quadrantes superiores da mama e mais 
espesso nos inferiores, sendo importante no momento da cirurgia, quando se deve realizar 
um retalho cutâneo mais fino na parte posterior da mama, evitando que permaneçam duc-
tos junto à pele. Entre as estruturas fasciais, duas merecem destaque: a fáscia superficial e 
a do músculo grande peitoral10.

O câncer é proveniente de infiltração dos tecidos pelas células desordenadas e alteradas, 
ou seja, é uma anomalia caracterizada pelas multiplicações desorganizadas e descontrola-
das das células de um determinado tecido4.

O câncer de mama é, em geral, detectado, pela primeira vez, como sendo uma massa 
palpável ou como uma alteração na mamografia, mas, também, pode se manifestar por 
meio de uma secreção mamilar, alterações na pele da mama ou dor na mesma. A presença 
de massas palpáveis e áreas de espaçamentos assimétricas do tecido glandular da mama 
continua ser a manifestação mais comum e é, frequentemente, detectada pela paciente. A 
dor no local é um sintoma comum em diversas mulheres e é descrita em cerca de 10% dos 
pacientes com câncer de mama11

3.3. ETIOLOGIA E INCIDÊNCIA DO CA DE MAMA

As causas do câncer de mama ainda são pouco conhecidas, porém, diversos fatores de 
risco foram identificados13. Nesse sentido, à medida que foram surgindo estudos sobre os 
fatores de risco, foi observada uma variabilidade quanto à participação desses fatores no 
aumento da incidência da neoplasia. Tais como: fatores demográficos, os fatores familia-
res, tabagismo, fatores reprodutivos (idade precoce da menarca, nuliparidade, idade tar-
dia do primeiro filho, entre outros), terapia de reposição hormonal, álcool, contraceptivos 
orais, entre outros 12. 

Sendo o segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre 
as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Quando diagnosticado e 
tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom 15. No Brasil, a sua estimativa é 
de 49 casos novos a cada 100 mil mulheres em 2010, sendo o sudeste e o sul as regiões 
com maiores incidências. Neste sentido, essas altas taxas acontecem muito provavelmente 
a doença ainda ser diagnosticada em estados avançados14.

3.4. DETECÇÃO PRECOCE E EXAMES PARA 

O DIAGNÓSTICO DO CA DE MAMA

Entre as mulheres brasileiras, aproximadamente 60% das neoplasias malignas da mama é 
diagnosticada em estádios III e IV, situação inversa é observada em países, como Estados 
Unidos e Inglaterra, nos quais, 80% das mulheres recebem o diagnóstico do CM em está-
dios I e II 15. 16. 17.

O diagnóstico do câncer de mama pode se dar por duas vias: clínica e por imagens. O 
diagnóstico clínico é feito por meio da anamnese, do exame físico e por extensão do auto-
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exame, porém, em países desenvolvidos, o autoexame foi abolido, pelo fato de detecção 
tardia, ou seja, a paciente já descobria que estava com o tumor avançado. No Brasil, ainda 
se usa o autoexame, pelo fato da dificuldade e dos gastos de fazer um exame de imagens. 
Já o diagnóstico por imagem, é feito através dos exames, tais como a mamografia (ras-
treamento), ultrassonografia (US) e ressonância nuclear magnética (RM), como meio de 
diagnóstico precoce do tumor 10.

Nesse sentindo, a mamografia (MMG) é o método mais eficiente para diagnosticar tumo-
res mamários pequenos, em fase pré-clinica, frequentemente abaixo de 1 cm de diâme-
tro6. Já a US é o segundo método por imagem mais importante na propedêutica mamária. 
É um valioso complemento à MMG, incrementando sua sensibilidade e especificidade. 
Não há base ainda na literatura para que a US seja solicitada de rotina no rastreamento do 
câncer de mama18.

A RM pode ser contrastada ou não. A sem contraste é empregada, exclusivamente, na ava-
liação de pacientes com prótese mamaria, tendo demonstrado ser o método de maior acurá-
cia na identificação de defeitos, extravasamento e rupturas. A mesma tem uma sensibilidade 
de 96% e uma especificidade de 72% em diferenciar lesões mamárias de malignas 18. 

3.5. CIRURGIAS MAMÁRIAS

A mastectomia redutora de risco ou profilática é a remoção cirúrgica de parte do tecido 
mamário, com a finalidade de diminuir o risco de desenvolvimento de câncer de mama. 
Vale ressaltar que nenhuma técnica de mastectomia pode garantir a remoção total da glân-
dula mamária, devido à impossibilidade de se estabelecer os seus reais limites, já que ela 
apresenta muita intimidade com a pele e prolonga-se para a axila. Porém, estima-se que a 
cirurgia proporcione uma redução de 90% do risco. Portanto, quanto mais radical a cirur-
gia, maior a proteção 19.

Assim como o tratamento para o câncer de mama, a cirurgia adequada varia de acordo com 
o tipo de tumor e o estágio da doença. Na cirurgia conservadora, é retirada apenas uma 
parte da mama. Nas cirurgias radicais (mastectomia), a mama é retirada por completo e, 
eventualmente, é extraído também o músculo peitoral. Ambas as modalidades cirúrgicas 
são, normalmente, acompanhadas pela retirada de nódulos linfáticos das axilas (linfono-
dos). A mastectomia é um procedimento cirúrgico que evita a disseminação do câncer 20.

As cirurgias acarretam, como foi dito, danos físicos importantes para a paciente, e a fi-
sioterapia terá uma importante atuação, com o objetivo de preservar, manter, desenvolver 
e restaurar a integridade cinético-funcional da região acometida e prevenir os distúrbios 
causados pelo tratamento ontológico20. 

3.6. FEMINILIDADE E SEXUALIDADE DA 

MULHER COM CA DE MAMA

Quando se descobre o câncer de mama, a mulher adquire uma nova identidade. Isso porque 
o seio é o órgão do corpo feminino que está associado ao prazer e à vida21. Ele é o primeiro 
objeto com o qual o bebê se relaciona, satisfazendo-se ou se frustrando; estruturando as 
reações emocionais rudimentares próprias de cada ser humano12. É ele que fornece leite 
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após a gestação, sendo fonte de alimento para o bebê. Normalmente, é um símbolo de va-
lor, sendo insubstituível nos casos em que ocorrem perdas. O seio é, também, um símbolo 
de fertilidade e saúde e durante todas as etapas da vida da mulher, desde a infância, puber-
dade, até a vida adulta, é o órgão que está mais relacionado à questão da feminilidade21. 
O processo de seu tratamento tem um forte impacto na esfera mais particular na vida de 
uma pessoa, alterando o dinamismo psicossocial de seus familiares e amigos. Juntamente 
com os primeiros sinais físicos da doença, surgem representações fantasiosas acerca da 
irreversibilidade do mal, da incurabilidade; e pensamentos de morte; apreensões muito 
difíceis de serem suportadas.

A ideia dessa doença suscita dúvidas e aflições no que se diz respeito à representação e à 
imagem do corpo, à função materna, à vida sexual e com relação ao futuro e aos projetos 
da vida12. Por isso, câncer de mama é, talvez, a doença mais temida na população feminina, 
por estar associada à dor, sofrimento, mutilação e à morte2. O câncer da mama tem um 
profundo impacto psicossocial nas pacientes e em seus familiares. Estas experimentam 
preconceitos, medo da morte, sofrimento da mutilação, receio do surgimento do linfedema 
e, até mesmo, sentimentos de desvalorização social12.

 O período de confirmação do diagnóstico pode ser marcado por um momento traumático, 
principalmente se for de um período prolongado ou terminar com a confirmação de uma 
doença que é ameaçadora à vida e que, ainda, possui tabus na sociedade. A incerteza sobre 
a duração do tratamento ou qualidade de vida no futuro requer da mulher um aprendizado 
através da experiência e não somente sobre o que o diagnóstico significa em termos pes-
soais, mas o que ela deve realizar para manter algum controle sobre a sua vida 22.

O câncer de mama e seu tratamento, muitas vezes mutilador, podem conduzir a mulher 
a alterações na sua autoimagem, perda funcional, alterações psíquicas, emocionais e so-
ciais23. O indivíduo estigmatizado acaba por enfrentar outra crise ao rever sua condição22. 

A experiência dá ao indivíduo a oportunidade de aprender sobre si mesmo, adaptar-se à 
situação e compreender aquilo que é importante na vida. Atribui-se a motivação da mulher 
com câncer de mama ao fato de ela encontrar outras mulheres que vivem ou vivenciaram a 
mesma experiência, no sentido de melhorar seu ajustamento psicossocial frente à doença22.

Neste sentido, quando ocorrem alterações significativas na imagem corporal, a mulher ex-
perimenta o sentimento de ser uma pessoa incompleta, marginalizada. Nesse momento, os 
acontecimentos ao longo da sua vida influenciam, positiva ou negativamente, na aceitação 
da nova imagem. A mama feminina representa todo um simbolismo e todo um conceito 
que a mulher faz de si mesma. Ela é a comprovação da feminilidade, da sexualidade 24.

A imagem corporal é formada de conceitos que o indivíduo tem do seu próprio corpo, não 
apenas uma imagem física, mas, também, psicológica, social e cultural. Muitas mulheres 
aceitam a perda da mama. Mas esta aceitação decorre do fato de ser inevitável, como o 
único caminho para a cura tão esperada, ou seja, se livrar do mal. Para outras, no entanto, 
a frustração após a cirurgia é traumática24.

O câncer de mama se apresenta como algo inesperado e ameaçador, que atinge tanto a 
integridade da mulher como os laços que unem o casal. Estudos têm demonstrado que 
mulheres que tiveram alteração na mama têm sua autoimagem afetada, principalmente 
aquelas com companheiros. Esses sentimentos podem ser evidenciados pela dificuldade 
de mostrar o corpo25.
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Esses companheiros tinham dificuldade de oferecer suporte social as suas esposas, rela-
cionadas com a comunicação, a insegurança em não saber lidar com a doença, a sensação 
de impotência, as dificuldades dos afazeres domésticos, o descobrimento acerca do mo-
mento de retomar as atividades sexuais, influenciando na vida do casal, dependendo do 
relacionamento que eles já tinham 25. É necessário que o parceiro explore o corpo de sua 
parceira, dramatizando suas aflições e, ao mesmo tempo, respeitando seus limites, sem 
forçar nenhuma situação12. 

Neste sentido, a importância da mama na sensualidade e beleza da mulher pode ser tra-
duzida, atualmente, na grande procura por próteses de silicone para satisfazer a neces-
sidade feminina. Moda à parte, há quem se sinta confortável e desejável com um volume 
menor e há quem prefira mamas imensas, além de quem deseje só se livrar da flacidez 
ou de uma doença2.

E, para tanto, a assistência deve ser voltada para a melhora da qualidade de vida em toda 
a sua amplitude. Sendo assim, a mulher, nesse período de adaptação com o “novo”, 
precisa de acompanhamento/apoio profissional e familiar dentro do entendimento que 
vai muito além da doença em si, pois o que, verdadeiramente, precisa estar em foco são 
os sentimentos, as angústias, as dúvidas e as dificuldades dessas mulheres e não só o 
aspecto da doença26.

3.7. PROMOÇÃO DE SAÚDE DA 

MULHER COM CA DE MAMA

A promoção da saúde irá consistir em políticas, planos e programas da saúde pública, em 
que serão feitas ações para dignosticar, precocemente, o câncer de mama na mulher, mos-
trando a ação de cuidar de sua saúde. Ações que atuem sobre os determinantes sociais do 
processo saúde-doença e promovam qualidade de vida são fundamentais para a melhoria 
da saúde da população e o controle de doenças e agravos. O amplo acesso da população a 
informações claras, consistentes e, culturalmente, apropriadas deve ser uma iniciativa dos 
serviços de saúde em todos os níveis de atenção27.

No câncer de mama, faz-se necessário uma equipe que analise, de forma integral, a saúde 
da mulher, tendo como princípio e enfoque que venha a preservar a autonomia e a digni-
dade da mulher e que promova uma melhor condição de promoção da saúde, significando 
atuar na proteção de determinados fatores ambientais e estilos de vida diários que pode-
riam contribuir para a diminuição da incidência desta doença28.

Essa promoção de saúde irá envolver os conceitos de prevenção, detecção precoce e cui-
dados paliativos. Além de ações direcionadas aos portadores da doença, também se faz 
necessário organizar programas de incentivo à saúde da mulher, em que sejam divulgados 
benefícios do exame de rotina, mamografia e exame clínico. Deve-se esclarecer a maneira 
correta de como realizar o autoexame e mostrar como a doença começa a se desenvolver, 
e, quando isso ocorre, quais medidas corretas e imediatas devem ser adotadas4. 
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4. DISCUSSÃO
Com o início das observações médicas, fez-se uma correlação do câncer com a falta de hi-
giene da pessoa e do lugar em que vive. O câncer passa a ser relacionado mais aos hábitos 
de vida (como fumar e ingerir álcool, por exemplo) do que aos hábitos de higiene28.

O autoexame da mama foi considerado uma eficiente forma de identificar a neoplasia ainda 
em fases iniciais. No entanto, sua capacidade de produzir esse efeito esperado no combate 
ao câncer de mama não é mais uma verdade absoluta e, sim, motivo de controvérsia na co-
munidade científica. Alguns pesquisadores já definem o autoexame como fator prejudicial26.

O câncer de mama e o seu tratamento representam um trauma psicológico para as mulhe-
res, pois a mama possui uma simbologia corpórea da feminilidade. A cirurgia que remove 
a mama (mastectomia) acaba gerando diversas alterações na autoimagem da mulher, que 
vão causar sentimentos, tais como: inferioridade e medo de rejeição. A cirurgia atinge o 
lado sexual da paciente, uma vez que a mulher se sente envergonhada pelo seu estado 
físico27. As experiências positivas de outras pessoas que passaram pelo mesmo processo 
constituem uma força no encaminhamento de ações necessárias para o tratamento e ser-
vem para minimizar os medos e as preocupações que o tratamento pode trazer para as pa-
cientes, fortalecendo-as para que possam enfrentar esse tratamento e um projeto de vida28.

Os casais que tentam vencer a dor e o sofrimento sozinhos podem passar por um pro-
cesso da doença e do tratamento mais difícil. A falta de apoio do esposo nesse processo 
é considerada como forte agressão à mulher, afetando, diretamente, na autoestima28. As 
relações passam a ser pensadas, na possibilidade da perda, sendo utilizadas do momento 
da reaproximação e de ver a pessoa muito além, restaurando a qualidade de vida e bem-
-estar, podendo ser referenciadas pelos filhos e maridos29.

A sexualidade pode se tornar um problema menor, quando comparado ao risco da morte; 
algumas mulheres podem se sentir constrangidas e, até mesmo, culpadas por estarem 
pensando em sexo, quando deveriam estar agradecidas por estarem vivas. Sendo assim, 
é preciso que os profissionais de saúde facilitem a expressão desses questionamentos e 
adotem uma postura mais sensível para o impacto devastador dos tratamentos do câncer 
de mama na sexualidade30.

5. CONCLUSÃO
A partir do desenvolvimento desta pesquisa, foi possível expor uma melhor compreensão 
sobre o significado que a mama possui para uma mulher e as alterações físicas, emocio-
nais e sociais que a mesma passa após o diagnóstico do câncer de mama. 

Os diagnósticos precoces de uma paciente portadora do câncer de mama proporcionam 
grandes chances de um tratamento eficaz e a possibilidade da cura. O tipo do diagnóstico 
está associado com a parte clínica e exames de imagens. Após o diagnóstico, na maioria 
dos casos, irá ter a remoção cirúrgica parcial ou total da mama, com o objetivo de evitar o 
desenvolvimento da neoplasia maligna na região mamária.
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Quando se fala em câncer de mama, as mulheres associam a patologia à dor, sofrimento, 
mutilação e, principalmente, à morte. Por isso, é necessário conscientizar a população fe-
minina de que é preciso, a cada 6 meses a 1 ano, realizar os exames de rotina, pois, ao se 
detectar o câncer precocemente, a eficácia do tratamento será maior. 

A mastectomia afetará, diretamente, o modo de vida e o comportamento da paciente em 
relação à própria saúde. O tratamento faz com que surjam mudanças acerca do relaciona-
mento com o parceiro sexual e afetivo e com familiares e amigos, enfrentando o próprio 
preconceito e estigmatizando a doença, medo da recorrência da doença e provável ansie-
dade e depressão. Essas pacientes podem apresentar, até mesmo, uma frequência maior 
de problemas com a percepção da imagem corporal.

Através da pesquisa, foi possível refletir que a sociedade e os próprios pacientes ainda 
estigmatizam a doença. Portanto, é possível uma nova reflexão sobre o papel do profis-
sional da área da saúde em geral dentro do tratamento do câncer de mama; é importante 
que o atendimento seja sempre integral, analisando o paciente como um todo e não 
somente como aquele que apresenta uma alteração fisiológica, promovendo, assim, um 
tratamento eficaz.
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que ainda há muito a ser estudado sobre a inserção dos estudantes no Ensino Superior através das bolsas 
de estudo, uma vez que poucos artigos abordaram essa temática, que se torna essencial para debatermos 
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1. INTRODUÇÃO
A universidade encontra-se no ápice de todas as instituições educativas, exercendo um 
papel fundamental na formação da elite intelectual de uma nação. Proporcionando ensino, 
pesquisa e extensão para que, desse modo, possa modernizar e influenciar o meio em que 
está inserida, ou seja, a sociedade.

Neste sentindo, a educação superior é uma instituição social, estável e duradoura, arquite-
tada a partir de normas e valores da sociedade. Além disso, destina-se, enquanto integra-
dora de um sistema, a qualificar profissionalmente e promover o desenvolvimento político, 
econômico, social e cultural¹.

Apesar de ser fundamental ao crescimento de uma sociedade, o Ensino Superior, no Brasil, 
comparado com outros países, teve um início demorado. Em outrora, para que os estu-
dantes da elite colonial pudessem se graduar, deveriam se deslocar até a metrópole². No 
Brasil Colônia, o ensino formal era a cargo dos jesuítas, os quais eram responsáveis pela 
educação dos filhos da classe dominante, nos colégios reais, preparando-os, por meio dos 
estudos menores, a fim de poderem frequentar a Universidade de Coimbra, em Portugal².

Há de se considerar que as mudanças significantes na estrutura do Ensino Superior, com 
sucessivas ondas de reformulação dos sistemas, acarretaram a ampliação do acesso a 
esse nível de educação, decorrente, entre outras razões, do aumento no número de univer-
sidades e faculdades, comparado ao que era em suas origens³. 

Apesar de um maior número de pessoas terem esse acesso, essa massificação da ma-
trícula não implica uma relação causal vinculada à democratização ao Ensino Superior. 
A ampliação desse nível educacional, em termos de quantidade de instituições, proli-
feração de títulos, e, até mesmo, de aumento absoluto da matrícula, não representa 
uma democratização nos sistemas educacionais, sobretudo se nos referimos ao perfil 
desses universitários³. 

Concomitantemente, com a ampliação da quantidade de IES, houve o aumento no número 
dos estudantes e diversificação do seu perfil. Nesse sentido, nos últimos anos, a popula-
ção universitária vem possuindo características heterogêneas, como: classe social, gênero, 
objetivos, expectativas, trajetória acadêmica anterior, faixa etária, situação de trabalho e 
opção pelo turno, dentre outras4. 

A informação supracitada está bem relacionada às políticas de inclusão no Ensino Supe-
rior, que pretendem ampliar e facilitar o acesso às instituições de ensino superior, abran-
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gendo as camadas populacionais desfavorecidas. Nesse contexto, é que se inserem as 
bolsas de estudo.

O ingresso no Ensino Superior através das bolsas de estudo é uma das formas que o sis-
tema político educacional brasileiro tem encontrado para poder incluir jovens e adultos de 
baixa renda em instituições de ensino superior. Contudo, apesar dos benefícios, podem-se 
notar algumas lacunas existentes nesse sistema, pois, ao mesmo tempo em que o Governo 
Federal financia as instituições de ensino privado, beneficiando milhares de jovens e adul-
tos ao ingresso no Ensino Superior, há uma grande expansão de instituições, de cursos e 
de oferta de vagas sem processos avaliativos referentes à qualidade do ensino e ao perfil 
destes estudantes. 

Essa questão motivou os autores deste trabalho a realizá-lo. É necessário e importante 
refletir sobre a problemática da oferta das bolsas de estudo no Ensino Superior, tendo em 
vista que vem aumentando, também, a oferta de vagas nas IES privadas nessas condições. 

Dentro desse contexto, a pesquisa tem como objetivo conhecer a produção científica so-
bre a inserção dos estudantes nas universidades através de bolsas de estudo, que poderá 
nortear futuras pesquisas, no que se refere às bolsas de estudo, como, também, subsidiar 
o trabalho da universidade frente aos ingressantes e novos profissionais que estão sendo 
formados e lançados no mercado de trabalho. 

2. MÉTODO
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de revisão integrativa de literatura, que 
é um método que proporciona o resumo de conhecimento e a incorporação da aplicabi-
lidade de resultados de estudos significativos na prática. É considerada uma estratégia 
utilizada para identificar as evidências existentes, fundamentando a prática de saúde nas 
diferentes especialidades5. 

Adotaram-se os seguintes procedimentos metodológicos: o primeiro momento consistiu 
na formulação da questão e dos objetivos da revisão, o segundo momento no estabele-
cimento dos critérios para seleção dos artigos, o terceiro momento na categorização dos 
estudos, o quarto momento na avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e, por 
fim, a análise dos dados e apresentação dos resultados. 

Como questão norteadora, adotou-se: quais são os textos publicados em bases de dados 
científicas que abordam o acesso ao Ensino Superior através das bolsas de estudo?

Para a seleção dos artigos, foram utilizadas três bases de dados: LILACS (Literatura Latino-
-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature Analysis 
and Retrieval Sistem on-line) e IBECS (Integrad Building Environmental Communications 
System). Os critérios de inclusão definidos foram artigos de periódicos publicados em por-
tuguês e inglês, sendo utilizados descritores com resumos disponíveis em base de dados 
selecionada, no período compreendido entre 2005 e 2012. 
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Foram consultados os manuais do Ministério da Educação do Brasil, leis pertinentes ao 
sistema educacional brasileiro e livros que abordavam o assunto, compondo o referencial 
teórico do estudo.

Para a análise e posterior síntese dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão, foi 
construído um quadro sinóptico, que contemplou os seguintes aspectos: ano de publica-
ção, idioma, base de dados, periódico onde foi publicado, descritor, título do estudo, país 
do estudo, autores, descrição dos estudos e as características das bolsas de estudo. 

Em uma primeira etapa, foram usados para o levantamento dos artigos os seguintes des-
critores de assunto: educação, educação superior, educação em enfermagem, programas 
governamentais e bolsas de estudo.

Na busca realizada apenas com os descritores, encontrou-se um número muito grande 
de artigos. No descritor educação, foram encontrados 1.184 textos completos de assun-
to principal, destes, 812 em português e inglês; educação superior, foram encontrados 
1.274 textos completos de assunto principal, destes, 339 em português e inglês; educação 
em enfermagem, foram encontrados 1.602 textos completos de assunto principal, destes, 
1.431 em português e inglês; programas governamentais, foram encontrados 299 textos 
completos de assunto principal, destes, 275 em português e inglês, e em bolsas de estudo 
foram encontrados 235 textos completos de assunto principal, destes, 201 em português 
e inglês, que não eram pertinentes ao objetivo do estudo.

Após a eliminação de duplicidades e leitura dos artigos na íntegra, foi possível selecionar 
o total de 03 artigos que abordavam o tema e continham respostas à questão formulada.

3. RESULTADOS
Nesse ínterim, os resultados foram apresentados e discutidos de acordo com dois eixos: 
Educação Superior e Bolsa Universitária. 

3.1. EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Quadro 1 - Distribuição dos artigos, segundo o ano de publicação, a base 
de dados, o idioma e o país da pesquisa – Brasil – 2005 a 2012

NÚMERO ANO DA 
PUBLICAÇÃO BASE DE DADOS IDIOMA

PAÍS QUE 
REALIZOU 

APESQUISA

01 2006 Lilacs Português Brasil

02 2008 Lilacs Português Brasil

03 2011 Lilacs Português Brasil

Fonte: Originada da pesquisa em 2012.
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O Quadro 1 mostra que a distribuição dos 03 artigos utilizados na pesquisa, seleciona-
dos de acordo com o ano de publicação, é: 01 (33,33%) artigo publicado em 2006; 01 
(33,33%) em 2008 e 01 (33,33%) em 2011.

Com relação ao idioma, os 03 artigos que serviram de base para esta pesquisa foram 
publicados em Português e na mesma base de dados, que foi a LILACS. Todos os ar-
tigos foram publicados em periódicos brasileiros, com pesquisas realizadas somente 
no Brasil. Observou-se, na pesquisa, que grande parte dos estudos procurou mostrar 
questões relacionadas às novas propostas pedagógicas na graduação em enfermagem 
no Brasil, perfil dos estudantes de enfermagem e concepções dos estudantes pertinen-
tes ao ensino da enfermagem. 

A distribuição dos autores e periódicos com obras sobre bolsas de estudo publicadas no 
período de 2005 a 2012 é apresentada no Quadro 2.

Quadro 2 - Distribuição dos artigos selecionados segundo os periódicos 
em que foram publicados – Brasil - 2005 a 2012

Nº AUTORES PERIÓDICO

01 BAPTISTA SS, BARREIRA, IA. Revista Brasileira de enfermagem

02 RODRIGUES RM, ALDEIRA S. Revista Brasileira de enfermagem

03 SARAIVA LAS, NUNES AS. Revista de Administração Pública

Fonte: Originada da pesquisa em 2012.

O Quadro 2 mostra que, dos 03 periódicos que apresentaram obras sobre bolsas de estu-
do, 02 (66,66%) foram publicados na Revista Brasileira de enfermagem e 01 (33,33%) na 
Revista de Administração Pública. O Quadro 3 descreve os estudos sobre bolsas de estudo.

Quadro 3 - Descrição dos estudos sobre bolsas de estudo

Nº DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS 

01
Discute as inter-relações entre a Associação Brasileira de Enfermagem e os cursos superiores de 
enfermagem na sociedade brasileira, como, também, propostas governamentais direcioandas à 
educação superior no Brasil.

02 Expõe dado sobre a educação superior, analisando o contexto nacional, como, também, aborda 
as políticas no Ensino Superior no Governo Lula (início-término).

03 Analisa a efetividade de programas sociais de acesso à educação superior, a partir da ótica de 
seus beneficiários e traz concepções sobre o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Fonte: Originada da pesquisa em 2012.
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3.2. BOLSA UNIVERSITÁRIA

As bolsas universitárias estão apresentadas no Quadro 4, distribuídas em cinco categorias: 
tipos de bolsas de estudo, legislação (reformas universitárias), problemática das bolsas de 
estudo, benefícios das bolsas de estudo e outras formas de ingresso ao Ensino Superior.

Quadro 4 - Bolsa universitária de acordo com a categoria de análise. Brasil 2005 a 2012

CATEGORIA BOLSA UNIVERSITÁRIA

Tipos de Bolsas de Estudo

O PROUNI (Lei n.3.582/2004) é um projeto que prevê o 
aproveitamento de parte das vagas ociosas das instituições de 
Ensino Superior privadas para o novo Programa, por meio de 
bolsas de estudo integrais, a serem concedidas a estudantes 
considerados pobres, que cursaram o Ensino Médio em escolas 
públicas, e a professores da rede pública de ensino fundamental, 
sem diploma de nível superior, possibilitando, assim, a elevação 
da taxa de matrícula para esse nível de ensino.

Legislação (Reformas 
Universitárias)

- A Lei 5540 de 1968 estabeleceu uma Reforma Universitária em 
que o Ensino Superior seria ministrado em universidades, aliando 
o ensino à pesquisa;

- A Lei n. 3.672/2004, em que as universidades federais deveriam 
reservar vagas para alunos provenientes de escola pública e para 
autodeclarados negros e indígenas;

- A Lei n. 10.861 de abril de 2004, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior aprovado;

- A Lei de Diretrizes e Bases (LBD/1996), que propiciou a 
expansão do Ensino Superior privado, ao conferir às IES maior 
autonomia na definição dos seus currículos, amoldando-se às 
demandas sociais.

Problemática 

- Mascara a necessidade de investimentos maciços em educação 
pública e de qualidade;

- Favorece as IES particulares, por meio da redução da carga 
tributária com abatimentos de alguns impostos e, para os 
estudantes;

- Estímulo à proliferação das instituições de Ensino Superior 
particulares;

- Falta de investimento em questões relevantes, como a formação 
de professores, a qualidade do ensino e, sobretudo, a política de 
oferta de vagas pelo Estado;

- Retração da esfera pública e expansão da privada;

- As dificuldades na democratização da educação superior não 
estão na ausência de vagas para o ingresso no sistema, mas na 
escassez de vagas públicas e gratuitas;

- dificuldade do estudante em permanecer na instituição por suas 
dificuldades financeiras, ou porque adentrou em cursos de pouca 
qualidade, o que o desestimula a permanecer no sistema.
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Benefícios 

- Acesso à educação superior;

- Na ótica dos beneficiários, significa: mudança de vida, 
perspectiva de mercado de trabalho promissor, qualificação 
profissional;

- Na ótica das IES privadas, significa: diminuição do alto grau de 
desistência e inadimplência dos estudantes.

Outras formas de ingresso ao 
Ensino Superior

- Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES): 
financiamento de vagas em instituições privadas, mediante o 
pacto do aluno de pagar o empréstimo, depois de formado.

Fonte: Originada da pesquisa. 

4. DISCUSSÕES
O estudo realizado evidenciou que os artigos em análise apontaram o desenvolvimento 
das políticas voltadas ao Ensino Superior, reformas universitárias, benefícios das bolsas 
de estudo, como, também, a problemática do acesso às IES particulares através das 
bolsas de estudo.

As instituições de Ensino Superior do Brasil surgem em períodos agitados e são, essen-
cialmente, frutos do agregado de institutos isolados ou de faculdades específicas, aconte-
cimento que contribuiu para uma característica fragmentada e frágil6.

Somente em 1920, foi criada a primeira universidade brasileira, a Universidade do Rio de 
Janeiro. Ela reunia, administrativamente, faculdades profissionais que já existiam, contu-
do, não ofereciam alternativa do que o sistema oferecia: ela era mais voltada ao ensino 
do que à pesquisa, elitista, conservando a orientação profissional dos seus cursos e a 
autonomia das faculdades2.

Até 1930, o Brasil possuía, no seu sistema de Ensino Superior, duas universidades já cria-
das: a Universidade do Rio de Janeiro e a Universidade de Minas Gerais, elas não eram 
institucionalizadas. A primeira universidade brasileira a ser, verdadeiramente, institucio-
nalizada foi a Universidade de São Paulo, fundada em 1934, unindo faculdades indepen-
dentes já existentes7.

A ampliação do Ensino Superior, no Brasil, até 1994, foi caracterizada por qualidade in-
suficiente, consequência de um processo de crescimento desprovido de análises das ins-
tituições e cursos. A particularidade do Ensino Superior, nesse período, era de caráter 
elitista do setor público, que limitava o número de vagas oferecidas no período noturno. 
Desse modo, o cidadão que trabalhasse, em sua grande parte integrante da população 
de menor renda, teria a possiblidade de acesso somente às instituições privadas, com 
qualidade inferior1.

A título de curiosidade, especificamente a graduação de enfermagem refletiu, em 2003, o 
crescimento da privatização do seu ensino graduado. Assim, de 1995 a 2003, em termos 
percentuais, o crescimento dos cursos privados de Enfermagem foi de 125,0% (de 48 para 
108 cursos), e o dos cursos públicos foi de 48,3% (de 60 para 75 cursos)8. 
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O ProUni surge com o lema de justiça social, uma vez que está voltado a beneficiar estu-
dantes carentes. Os pré-requisitos de seleção são a renda per capita familiar e os alunos 
oriundos das escolas públicas ou privadas na condição de bolsistas total ou parcial9.

Diante dessa situação, os Projetos de Reforma Universitária, ProUni e FIES, propostos 
pelo MEC, destinam verbas públicas à iniciativa privada, mediante a “compra” de vagas de 
universidades particulares, sob a alegação de abrir o acesso ao Ensino Superior a todas as 
camadas da população. Dessa forma, o setor privado aproveita essas oportunidades para 
atenderem às crescentes demandas sociais por Ensino Superior10.

A democratização do acesso ao Ensino Superior se deu à custa do sistema privado de 
ensino. Mesmo assim, para permanecer nos cursos, os estudantes necessitarão, de forma 
cada vez mais crescente, trabalhar para se sustentar no seu processo de formação11. 

A educação superior, no contexto mercantilista, está desvalorizada e flexibilizada, o que lhe 
institui uma nova identidade: neoprofissional, pragmática, competitiva, submissa, como 
nunca vista, aos desígnios da economia e do mercado9.

As políticas mercantilistas foram tomadas para o setor educacional no ano de 1995. Foi a 
partir de diretrizes estabelecidas na Reforma do Estado, que se estabeleceu a Reforma do 
Ensino Superior, conduzida pelo ministro da Educação, o economista Paulo Renato Souza, 
do Governo FHC12.

Essa ampliação acelerada pode interferir na qualidade do ensino prestado pelas uni-
versidades e faculdades, o que poderá refletir no desempenho do profissional frente ao 
mercado de trabalho.

A qualidade do ensino tem sido objeto de atenção de vários segmentos sociais. É necessá-
rio advertir que alguns fatores podem interferir nessa qualidade, tais como: má-formação 
dos professores e sua baixa remuneração; o abandono das escolas e a obsolescência das 
políticas públicas e dos métodos e procedimentos pedagógicos13. 

Em estudos internacionais, há relatos de uma diversificação do perfil de estudantes, no 
que diz respeito aos aspectos: socioeconômico e cultural, faixa etária, história acadêmica 
anterior, habilidades básicas e perspectivas iniciais diante do curso14. 

O ensino acadêmico se mostra “massificado”, isto é, uma vez que se abre a classes sociais 
mais heterogêneas, as instituições de Ensino Superior tentam atender a todos da mesma 
forma, utilizando as mesmas instalações, os mesmos cursos e propostas curriculares14.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, propõe que os profissionais 
egressos, a partir das demandas do mercado de trabalho, possam vir a serem críticos, 
reflexivos, dinâmicos e aptos a aprender a aprender15. Ela tem por fundamento o proces-
so de educação superior através do desenvolvimento de competências e habilidades; do 
aprimoramento cultural, técnico e científico do cidadão; da flexibilização dos currículos; 
da implementação de projetos pedagógicos inovadores, em uma perspectiva de mudança 
para a formação profissional15. 

As universidades necessitam se adequar a um novo público, o qual vem crescendo de ma-
neira desordenada e rápida. No Brasil, há algumas experiências de reformulação curricular 
nas graduações em enfermagem16, as quais aconteceram, principalmente, em universida-
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des públicas, tanto federais quanto estaduais. E o estudo evidenciou que a maioria dos pro-
jetos pedagógicos foi construída através da coletividade, mesmo assim, houve dificuldades 
na inserção efetiva dos docentes16.

Nesse sentido, surgem novos olhares e possibilidades de compreensão do que significa 
educar o homem, havendo a necessidade de se investir em práticas educacionais que te-
nham, na participação crítico-reflexiva, um pilar fundamental, englobando os diferentes 
campos da ciência, desiguais contextos geopolíticos e múltiplas realidades sociais17.

A educação, dentro de uma sociedade, manifesta-se como um instrumento de manutenção 
ou transformação social, portanto, necessita de pressupostos e conceitos que fundamen-
tem e orientem os seus caminhos18. Ela é um processo fundamental para a conscientização 
do homem. Assim, o desenvolvimento dessa consciência, por sua vez, depende do mergu-
lho na sua própria realidade, impõe o comprometimento com a sua circunstância19.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os achados da pesquisa apontaram que as bolsas de estudo foram um assunto pouco ex-
plorado na literatura científica entre os anos de 2005 a 2012. Dentro desse período, apenas 
três artigos que abordavam o tema bolsas de estudo foram publicados, respectivamente 
em 2006, 2008 e 2011.

No total de 03 artigos utilizados nesta pesquisa, todos relataram sobre o acesso ao Ensino 
Superior através do programa governamental ProUni, como, também, seus aspectos polí-
tico-sociais; 01 artigo abordou a ótica dos beneficiários em relação ao ProUni, e os outros 
02 abordaram propostas pedagógicas e a expansão dos cursos superiores de enfermagem 
no Brasil, através de políticas voltadas ao incentivo da educação superior. 

Múltiplos aspectos pertinentes ao acesso dos estudantes ao Ensino Superior através das 
bolsas de estudo foram observados na pesquisa. Dentre eles, na concepção do beneficiá-
rio, o acesso a uma IES significa: mudança de vida, solução parcial frente à desigualdade 
social, perspectiva de um mercado de trabalho promissor e maior qualificação profissional. 
Na visão do governo, as bolsas de estudo pretendem diminuir as desigualdades sociais, 
reduzir defasagem de oferta em universidades públicas, aumentar o número de brasileiros 
no nível superior. Para as IES privadas, há a redução da carga tributária por meio do abati-
mento de impostos e lucro líquido.

São inquestionáveis os benefícios que a parceria entre o Estado e as IES privadas garante 
à sociedade, pois grande parte dos ingressantes, hoje, nos cursos superiores, conseguiu 
realizar um sonho que, por muito tempo, foi silenciado pela ausência de oportunidade. No 
que diz respeito das repercussões das bolsas de estudo na vida dos estudantes, este traba-
lho apresentou limitações, por motivo da característica do estudo de revisão.

Para tanto, há necessidade de realização de estudos que ampliem o entendimento dos 
desdobramentos do acesso ao Ensino Superior, tais como: a qualidade da formação, as 
perspectivas de mercado de trabalho e a empregabilidade.
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RESUMO: O excesso de peso e a obesidade têm ameaçado a saúde de um número, cada vez maior, de pes-
soas em todo o mundo, superando até mesmo a desnutrição e as doenças infecciosas. Boa parte desses 
indivíduos ainda se encontra na fase da infância. A obesidade é o resultado do balanço energético positivo 
e se caracteriza pelo excesso de gordura no tecido adiposo. O presente trabalho objetivou identificar, na 
literatura cientifica, a obesidade exógena infanto-juvenil e seus hábitos alimentares; assim como o papel da 
enfermagem diante dessa patologia.

PALAVRA-CHAVES: Educação em Enfermagem. Obesidade. Hábitos Alimentares.

THE NURSE IN SHARES OF HEALTH INDIVIDUAL, 

FAMILY AND COMMUNITY: EXOGENOUS CHILDREN’S 

OBESITY AND THE EATING HABITS

RESUME: Overweight and obesity have threatened the health of a growing number of people around the 
world, even surpassing malnutrition and infectious diseases, many of these individuals is still in its infancy. 
Obesity is the result of positive energy balance and is characterized by excess fat in adipose tissue. This 
study aimed to identify the scientific literature to exogenous juvenile obesity and eating habits, as well as 
the role of nursing in front of this pathology.

KEYWORD: Nursing Education. Obesity. Eating Habits.

1. INTRODUÇÃO
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2012, apontam que, 
aproximadamente, 15% das crianças de cinco a nove anos estão acima do peso e que esse 
índice chega a duplicar em adolescentes de 12 a 17 anos de idade, ou seja, a obesidade 
infanto-juvenil vem aumentando de forma significativa, o que acaba trazendo várias com-
plicações na infância e na idade adulta. Naquela, o manejo pode ser ainda mais difícil do 
que nesta, pois está relacionado a mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais, além de 
uma falta de entendimento da criança quanto aos danos da obesidade.
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Nos Estados Unidos, estimativas do National Health and Nutrition Examination Survey IV 
(NHANES IV) mostraram um aumento na prevalência de sobrepeso em crianças e adoles-
centes. Entre 1999 e 2003, a prevalência de meninas com sobrepeso era 13,8% e passou 
para 16,0% entre 2003 e 2004. Nos meninos, a prevalência era de 14,0%, passando para 
18,2% nos mesmos anos. No Brasil, de acordo com o último estudo nacional realizado na 
faixa de dez a 19 anos de idade, entre 2008 e 2009, a prevalência de excesso de peso foi de 
21,5% nos meninos e 19,4% nas meninas1.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o excesso de peso atinja, aproximada-
mente, 42 milhões de crianças menores de cinco anos de idade, sendo a maioria residente 
em países em desenvolvimento. Embora os fatores genéticos predisponham o desenvolvi-
mento da obesidade, os principais determinantes de seu aumento parecem ser os fatores 
ambientais e comportamentais, como a falta de atividade física, o maior tempo assistindo à 
televisão e o aumento do consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras2.

Compreende-se por obesidade como sendo o resultado do acúmulo de tecido gorduro-
so, regionalizado ou em todo o corpo, causado por doenças genéticas ou endócrinas – 
metabólicas ou por alterações nutricionais. Seguramente, é uma doença geneticamente 
determinada, de herança múltipla e de características relativas aos hábitos alimentares, 
portanto, passível à reeducação alimentar, modificações no estilo de vida e aumento dos 
gastos energéticos diários3.

O crescente índice da obesidade é relacionado com as grandes mudanças ambientais que 
vêm ocorrendo juntamente com o progresso das últimas décadas, em que as pessoas 
estão vivendo um estilo mais sedentário, com acesso a alimentos ricos em gorduras e 
calorias, bem como com grande deficiência no consumo de fibras4. 

O século XX foi marcado pela revolução industrial, êxodo rural e, consequentemente, pela 
expansão das cidades. A revolução atingiu a alimentação, por meio do desenvolvimento 
das indústrias alimentares, pois, antes, os alimentos eram fabricados artesanalmente e 
passaram a ser produzidos por poderosas fabricas5.

Na Europa, o aumento populacional culminou na exigência de providencias, como o cresci-
mento das exportações, levando à variedade nas ofertas dos produtos, à redução dos pre-
ços e ao acesso facilitado. Esses fatores conduziram ao aparecimento do fast food, que tem 
como características a rigidez, agregação a serviços simples e produtos pouco complexos5.

A alimentação, atual, é marcada por diminuição no consumo de cereais e leguminosas, 
aumento no consumo de carnes e gorduras (tanto de origem animal como vegetal) e au-
mento de açúcar.

A obesidade infanto-juvenil favorece o surgimento de problemas ortopédicos, apneia do 
sono, alguns tipos de cânceres e distúrbios psicológicos, podendo levar o indivíduo a 
óbito. É importante ressaltar que todos esses problemas causam má qualidade de vida 
e oneração aos cofres públicos, relacionados à prevenção, tratamento e recuperação da 
saúde dos indivíduos obesos6.

Acompanhando a temática abordada, algumas reflexões foram desvelando as incógnitas 
acerca do assunto, tais como, qual a influência que os hábitos alimentares exercem sobre 
o público infanto-juvenil? Qual a importância do profissional de enfermagem diante do 
paciente com obesidade? 
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O interesse em pesquisar o assunto surgiu pelo fato de estar crescendo o número de crian-
ças e adolescentes obesos. A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2000, classificou 
esse fato como uma epidemia. 

Ressalta-se que este trabalho é relevante, pelo fato de que, na família, existem pessoas 
com a doença e pelo compromisso de atuarmos com a problemática, uma vez que é um 
problema de saúde. O enfermeiro, no contexto do cuidado aos pacientes, deve objetivar 
estender os seus conhecimentos junto ao seu publico alvo, conscientizando-o sobre a pa-
tologia que o acomete e a importância da mudança de comportamento e atitudes, a fim de 
que lhe seja proporcionado uma convivência saudável no contexto social e familiar.

Acredita-se que a assistência de enfermagem contribui para a prevenção da obesidade 
infanto-juvenil, através de um processo de educação, em que irá transmitir conhecimentos 
relativos á conquista de saúde, visando à mudança de comportamento e estilo de vida, 
salientando, assim, a promoção à saúde individual, familiar e comunitária. 

Nesse sentido, o presente artigo objetivou identificar, na literatura cientifica, a obesidade 
exógena infanto-juvenil e os hábitos alimentares; assim como o papel da enfermagem dian-
te da promoção e prevenção da obesidade infanto-juvenil.

2.  MÉTODO
Para elaboração da presente revisão integrativa, foram seguidas as etapas preconizadas 
na literatura, a saber: o estabelecimento das questões e objetivos da revisão integrativa; 
estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão de artigos; definição das informações 
a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados; discussão e apresenta-
ção dos resultados; e, por última, a apresentação da revisão.

As perguntas norteadoras dessa revisão integrativa se constituíram em: qual a influência 
que os hábitos alimentares exercem sobre o publico infanto-juvenil? Qual a importância do 
profissional de enfermagem diante do paciente com obesidade? 

A seleção dos artigos foi por meio das bases de dados Scientific Electronic Library Online 
(SCIELO), Biblioteca Cochrane e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS). Dessa forma, procurou-se ampliar o âmbito da pesquisa, minimizando 
possíveis vieses nessa etapa do processo de elaboração do estudo.

Para o levantamento dos artigos nos bancos de dados, utilizamos os descritores controla-
dos: Educação em Enfermagem, Obesidade e Hábitos Alimentares.

Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis nas bases de dados selecionadas, que 
datassem de 1995 a 2012; disponíveis no idioma português; que abordam a obesidade 
infanto-juvenil e o papel da enfermagem frente a essa problemática. Os critérios de exclu-
são dos estudos foram: editoriais; cartas ao editor; artigos que não abordem a temática 
relevante ao alcance do objetivo da revisão.

A busca foi realizada pelo acesso on-line, utilizando os descritores em português, e os cri-
térios de inclusão e exclusão. Inicialmente, nas buscas dos descritores, associados confor-
me estabelecido, foram encontrados, no SCIELO, 85 artigos; no Cochrane, 18 artigos; e, no 
LILACS, 247 artigos. Após o atendimento aos critérios de inclusão e exclusão, a amostra 
foi constituída de 8 artigos.
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Para a síntese e análise dos dados, foi elaborado um instrumento, que contempla os se-
guintes itens: identificação do artigo, objetivos ou questões de investigação, resultados e 
conclusões ou implicações. 

A apresentação e discussão dos resultados foram feitas de forma descritiva, possibilitando 
ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o 
objetivo desse método, ou seja, impactar, positivamente, na qualidade da prática de enfer-
magem, fornecendo subsídios ao enfermeiro na docência e na prática cotidiana.

3.  RESULTADOS
Os oito artigos selecionados foram analisados e, a seguir, apresentar-se-á um panorama 
geral dos artigos avaliados. Nos quadros 1 e 2, apresenta-se a síntese dos artigos incluídos 
na presente revisão integrativa.

Dentre os artigos selecionados, o período de publicação variou entre os anos de 2000 a 
2011. Todos os artigos se referiam à obesidade infantil, à conduta da enfermagem diante 
dessa problemática e aos fatores de risco da obesidade. Percebeu-se uma gama de artigos 
publicados em periódicos de enfermagem acerca da obesidade exógena infanto-juvenil e 
seus hábitos alimentares.

Quadro 1 - Síntese dos artigos analisados - 1ª parte

Título Objetivos/questão Resultados

Situações Familiares 
na Obesidade Exógena 
Infantil do Filho Único

Aprofundar a compreensão da 
dinâmica familiar de filhos únicos 
obesos na infância.

Embora nem todo filho único seja obeso e nem 
todo obeso seja filho único, uma condição pode ser 
facilitadora da outra, na medida em que a situação 
sociocultural histórica da sociedade de consumo 
hipermoderna parece direcionar a família a ambas as 
condições.

Análise comparativa 
de métodos de 
abordagem da 
obesidade Infantil.

Identificar e valorizar, neste 
artigo,  os elementos essenciais 
da abordagem desta doença.

As intervenções, em ambiente familiar de base 
comportamental que incorpora modificações ao 
nível da alimentação e da atividade física, parecem 
ser as mais efetivas no controlo do peso corporal. 
As intervenções de base comunitária, apesar de 
ainda serem escassas, parecem assumir um eixo 
estratégico no combate a esta doença.

Obesidade infantil 
ontem e hoje: 
importância 
da avaliação 
Antropométrica pelo 
enfermeiro

Determinar a classificação 
nutricional infantil e comparar 
os índices de sobrepeso e 
obesidade de crianças atendidas 
em uma Unidade de Saúde de um 
município do interior paulista nos 
anos de 1983/1984 e 2003/2004.

A avaliação antropométrica realizada pelo enfermeiro 
é de fundamental importância no diagnóstico 
nutricional infantil, para a identificação acurada das 
anormalidades e definição de estratégias de atuação 
eficazes.

Fatores de risco 
associados à 
obesidade e sobrepeso 
em crianças em idade 
escolar

Analisar os fatores de risco 
associados à obesidade e 
sobrepeso em crianças de ambos 
os sexos em idade escolar.

Os fatores de risco associados relevantes foram o 
consumo de refrigerantes e a não prática de atividade 
física. Conclusão: O estudo evidencia a presença de 
sobrepeso e obesidade entre as crianças estudadas, 
confirmando a tendência mundial de mudança no 
perfil nutricional da população em geral.

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores.
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Verificou-se que sete dos estudos possuem objetivos claros, possibilitando um fácil enten-
dimento ao leitor. Todas as publicações mostram a obesidade como epidemia e problema 
de saúde pública, sendo esta ocasionada, muitas vezes, ainda na infância e se prologando 
até a fase adulta. 

Os trabalhos avaliados foram desenvolvidos em Escolas e Unidades Básicas de Saúde. 
Em relação ao tipo de revista, nas quais, foram publicados os artigos incluídos na re-
visão, cinco foram publicados em revistas de enfermagem geral nacional e americana, 
duas em revistas pediátricas nacionais e uma em revista de nutrição, com publicações 
brasileira e americana.

Quanto ao delineamento da pesquisa, dois artigos desenvolveram estudos com métodos 
transversais, três foram de caráter qualitativo e três quantitativo.

A abordagem metodológica qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não 
pode ser quantificado, ela busca compreender o universo dos significados, motivos, 
aplicações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde ao espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser sintetizados em operacio-
nalizações de variáveis7. 

Já as pesquisas de cunho quantitativo são baseadas na medida, e buscam responder às 
questões de pesquisa e/ou testar as hipóteses levantadas pelo pesquisador através de uma 
análise sistemática dos dados, de variáveis objetivas, e na utilização de técnicas estatísticas8.

Quadro 2 - Síntese dos artigos analisados - 2ª parte

Título Objetivos/questão Resultados

Influência da 
televisão no 
consumo alimentar 
e na obesidade 
em crianças e 
adolescentes: 
uma revisão 
sistemática.

Identificar a influência 
da televisão no consumo 
alimentar e na obesidade em 
crianças e adolescentes. 

Os estudos apontam a permanência em 
frente à TV como fator que influencia crianças 
e adolescentes a desenvolverem hábitos 
alimentares menos saudáveis e, também, reduz o 
tempo dedicado à atividade física. Esses achados 
devem alertar as autoridades públicas, para que 
programas e políticas continuem enfatizando a 
promoção da alimentação saudável e a prevenção 
da obesidade nas mais tenras idades, podendo 
incluir medidas que estimulem o lazer ativo e a 
redução do tempo que crianças e adolescentes 
permanecem em frente à TV.

Obesidade Infantil 
na percepção dos 
Pais.

Revisar as pesquisas atuais 
sobre a capacidade dos 
pais para perceber o peso 
corporal dos filhos, as crenças 
relacionadas ao peso, os 
fatores que influenciam essa 
percepção, assim como as 
possíveis ações capazes de 
ampliar a consciência dos 
pais sobre o excesso de 
peso de seus filhos e suas 
consequências.

A falta de percepção e consciência dos pais 
quanto ao estado nutricional dos filhos é um dos 
fatores que dificulta o sucesso da prevenção, 
tratamento e consequente diminuição da 
prevalência da obesidade.
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Prevalência de 
sobrepeso e 
obesidade em 
crianças de seis 
a dez anos de 
escolas municipais 
de área urbana.

Identificar a prevalência de 
sobrepeso e obesidade e 
fatores associados em alunos 
de seis a dez anos das escolas 
públicas municipais da área 
urbana de Marialva, no 
Paraná.

Observou-se elevada prevalência de sobrepeso 
e obesidade nessa amostra, reforçando a 
necessidade de mais estudos em crianças 
residentes em municípios de pequeno porte, 
assim como de pesquisas e ações que visem a 
prevenir e/ou tratar a obesidade.

Obesidade juvenil 
com enfoque na 
promoção da 
saúde: revisão 
integrativa.

Foi realizada uma revisão 
integrativa, com o objetivo de 
sintetizar as contribuições das 
pesquisas em Enfermagem 
sobre obesidade juvenil com 
enfoque na promoção da 
saúde.

Os resultados evidenciaram a construção do 
conhecimento científico da Enfermagem para 
o desenvolvimento de estratégias com enfoque 
na promoção da saúde na obesidade juvenil e, 
assim, contribuir para o desenvolvimento da 
profissão. Consideramos que a visualização 
do risco cumulativo que a obesidade juvenil 
apresenta em tornar o sujeito um adulto obeso 
é um dado precioso para que o planejamento 
das ações de enfermagem direcionadas a 
essa população seja implementado e alcance 
resultados efetivos.

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores.

Os autores apontam como estratégias para a resolução dessa problemática: realização de 
intervenções em ambiente familiar de base comportamental, modificações alimentares, 
adoção da atividade física e as intervenções de base comunitária.

As estratégias utilizadas baseiam-se em métodos comprovados, cientificamente, e que exi-
gem uma modificação nos hábitos de vida, para que a criança e o adolescente consigam 
modificar o estado de vida atual e tenham uma melhor qualidade de vida. 

Com base nos resultados, os autores descreveram diversas estratégias para combater a 
obesidade exógena e a suas aplicabilidades. Foram apontadas algumas dificuldades em 
relação à operacionalização das estratégias, principalmente aquelas realizadas na atenção 
primária de saúde e nas escolas. 

A concordância entre os autores versa sobre a transformação dos hábitos de vida como 
principal ferramenta para combater a obesidade infantil, evidenciando a importância da 
educação em saúde, das orientações aos pais, da adoção de atividades físicas e lúdicas 
para a criança e o adolescente tanto a nível escolar como fora da escola. As instituições de 
saúde que tenham escolas ou equipamentos sociais que trabalhem com crianças e ado-
lescentes dentro da área de cobertura devem, também, realizar educação em saúde sobre 
essa temática, a fim de despertar o conhecimento em cada sujeito, deixando-o consciente 
para buscar uma melhoria na sua qualidade de vida. 
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4. DISCUSSÕES

4.1. OS HÁBITOS ALIMENTARES COMO 

FATORES DE RISCO PARA A OBESIDADE

Pedraza9 revela que, para se falar de hábitos alimentares, é necessário entendermos o que 
vem a ser a alimentação, pois a mesma é uma necessidade básica, um direito humano, assim 
como uma atividade cultural que envolve tabus, crenças e diferenças. A ingestão de alimentos 
é o combustível para nossa vida, uma vez que nos proporciona proteínas, lipídios e carboi-
dratos para a realização de nossas atividades diárias. Os hábitos alimentares adequados torna 
simétrico o organismo humano, deixando-o em circunstancias para uma vida saudável.

O conhecimento acerca da relação dos hábitos alimentares com a saúde física e o pleno 
desenvolvimento psicoemocional já existia desde os tempos antigos. Infelizmente, foram 
os episódios de doenças, epidemias e agravos à saúde mental que revelaram a importância 
de uma dieta completa, diversificada e harmônica.

Fazendo uma breve contextualização e comparativa acerca dos diferentes hábitos alimen-
tares no mundo, destacamos o Japão, que, devido à sua nutrição, dieta e hábitos alimenta-
res, os mesmos desfrutam da melhor saúde no mundo, com baixa taxa de obesidade e de 
maior longevidade5. Os japoneses comem cerca de 2.810 kcal por dia. A maior parte dessa 
gordura na dieta é de poliinsaturados1

Vale lembrar que o ser humano precisa ingerir de 1600 kcal a 2800 kcal por dia, dependen-
do da idade, peso, atividade física e funcionamento corporal10.

De acordo com a OMS11, países como Austrália, Brasil, Canada e Estados Unidos estão en-
tre os que mais consomem alimentos ricos em gorduras. Os mesmos têm, em média, um 
consumo de calorias por dia bastante diversificado: Brasil - 3,100 k/cal/pessoa/dia; Esta-
dos Unidos - 3,770 k/cal/pessoa/dia; Canada - 3,530 k/cal/pessoa/dia; Japão - 2,810 k/cal/
pessoa/dia; Austrália - 3,190 k/cal/pessoa/dia. Vejamos, na tabela seguinte, essas calorias 
distribuídas em macro nutrientes.

Gráfi co 1 - Calorias distribuídas por macro nutrientes em alguns países:
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Fonte: Elaborado pelos pesquisadores, com base na análise do conteúdo.

É um ácido graxo com mais de uma ligação dupla na sua molécula. São encontradas em peixes de água 
fria, frutos do mar, em óleo de canola e sementes de Cânhamo. Todos estes são ricos em Ômega 3. 
Esse tipo de gordura ajuda a aumentar as taxas do “colesterol bom”, o HDL, e manter baixas as taxas 
do colesterol ruim, o LDL.



74

Ano 3, n° 1, out. 2013 / mar. 2014 

É, cientificamente, comprovado que a mudança nos hábitos alimentares pode influenciar, 
fortemente, vários fatores de risco na população, tais como: hipertensão arterial, obesida-
de, alteração nos níveis de glicose sanguínea, entre outros. No entanto, o que se percebe 
é que os hábitos alimentares, na atualidade, estão produzindo uma série de desequilíbrios 
nutricionais, como: consumo excessivo de gorduras saturadas e trans, alta ingestão de só-
dio e baixo consumo de potássio, consumo excessivo de calorias, diminuição da ingestão 
de alimentos ricos em carboidratos complexos e em fibras, elevado consumo de açúcares 
refinados e deficiência seletiva de algumas vitaminas e minerais, conjuntamente com o 
excesso de consumo de bebidas, principalmente alcoólicas1.

Sabe-se que, gradativamente, o problema afeta mais as populações dos países desenvol-
vidos e em desenvolvimento. A rotina adotada pelas pessoas, na atualidade, é fruto dos 
processos de industrialização, urbanização, desenvolvimento econômico e uma crescente 
globalização do mercado alimentício.

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)12, a alimentação rica em 
frutas e verduras é essencial, assim como a prática de atividades físicas diárias são funda-
mentais para a saúde, pois ambos os fatores podem controlar e reduzir a pressão arterial, 
diminuir o percentual de gordura e melhorar o metabolismo da glicose, entre muitos outros 
benefícios. As frutas e verduras são essenciais para uma alimentação saudável. Estudos 
afirmam que esses alimentos podem ajudar a prevenir patologias importantes, como as 
doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer, principalmente do trato digestivo. A 
baixa ingestão de frutas e verduras causa câncer gastrointestinal, cardiopatias isquêmicas 
e acidentes vasculares cerebrais.

Ainda de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, cerca de 2,7 milhões de 
óbitos podem ser atribuídos à baixa ingestão desses alimentos. Diversos mecanismos po-
dem mediar esses efeitos protetores, envolvendo antioxidantes e micronutrientes, como 
os carotenoides, vitamina C, ácido fólico, fibras e substâncias fotoquímicas, presentes nos 
alimentos funcionais. Os principais componentes desses alimentos que contribuem na pre-
venção das doenças cardiovasculares são as isoflavonas (soja), as lignanas e o ômega-3 
(contidos nas sementes de linhaça), as beta-glucanas (aveia), a gordura monoinsaturada 
e os agentes fenólicos (do azeite de oliva) e o resveratol (oleaginosas, uva e vinho tinto). 
Estas e outras substâncias bloqueiam ou suprimem a ação dos agentes cancerígenos e, 
como antioxidantes, evitam danos causados pela oxidação do DNA12. 

Em suma, são vários os fatores associados aos hábitos alimentares, que poderiam con-
tribuir para o aumento do sobrepeso/obesidade dos brasileiros ao acarretarem mudanças 
importantes nos padrões alimentares tradicionais: (1) migração interna; (2) alimentação 
fora de casa; (3) crescimento na oferta de refeições rápidas (fast food); (4) ampliação do 
uso de alimentos industrializados/processados. Esses aspectos vinculam-se, diretamente, 
à renda das famílias e às possibilidades de gasto com alimentação, em particular, associa-
dos ao valor sociocultural que os alimentos vão apresentando para cada grupo social.
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4.2. O ADOLESCER NA SOCIEDADE ATUAL E 

OBSEDIDADE EXOGENA INFANTO-JUVENIL

A obesidade é uma patologia crônica, caracterizada pelo acúmulo progressivo de gordura 
corporal, com manifestação em ambos os gêneros e em distintas faixas etárias, podendo 
causar complicações em diversos sistemas do organismo13 .

Corroborando com Mello13, Brasil10, afirma que a obesidade pode ser classificada como o 
acúmulo de tecido gorduroso, localizado em todo o corpo, causado por doenças genéticas, 
endócrinas – metabólicas ou por alterações nutricionais. Essa é uma enfermidade crônica 
que vem acompanhada de múltiplas complicações, caracterizada pela acumulação exces-
siva de gordura.

Em relação ao tempo que a obesidade permanece instalada na infância, Escrivão e Lopes14 
revelam que o risco da criança obesa tornar-se adulto obeso aumenta, acentuadamente, 
com a idade, dentro da própria infância. Assim, quanto mais idade tem a criança obesa 
maior chance terá de se tornar um adulto obeso. Uma vez estabelecido o número de adipó-
citos, as perdas de peso só se fazem à custa de perda de conteúdo lipídico por célula, mas 
não pela diminuição do número de células. 

Nos primeiros anos de vida, é essencial para o crescimento e desenvolvimento da criança 
uma alimentação qualitativa e quantitativamente adequada, pois ela proporciona ao orga-
nismo a energia e os nutrientes necessários para o bom desempenho de suas funções e 
para a manutenção de um bom estado de saúde15.

A obesidade é definida como uma enfermidade crônica, representando, atualmente, o prin-
cipal distúrbio nutricional. Também pode ser encarada como síndrome, algo de múltiplas 
facetas, estando sujeita a diversos fatores que a influenciam, sendo eles: meio ambiente, 
aspectos emocionais, culturais, econômicos, sociais, ingestão de alimentos de alto valor 
calórico, sedentarismo, e estrutura familiar16.

Segundo Brasil10, a boa nutrição é um ato de equilíbrio: escolher alimentos com doses sufi-
cientes de proteínas, vitaminas, minerais e fibras; e com pouca gordura, sódio, açúcar. O con-
sumo de energia (calorias) também precisa estar em equilíbrio com a energia despendida. 

Coaduna-se com Coutinho,17quando afirma que o consumo excessivo pode se iniciar nas 
primeiras fases da vida, nas quais, as influências culturais e os hábitos familiares possuem 
um papel fundamental. Por isso dizemos que a obesidade possui fatores de caráter múlti-
plo, tais como os genéticos, psicossociais, cultural-nutricionais, endócrinos e metabólicos.

 A classificação de obesidade em crianças e adolescentes não é fácil, pelo fato da altura e 
a composição corporal estarem em constante alteração e tais alterações podem ocorrer 
em diferentes taxas, exigindo a utilização de vários métodos de diagnósticos para clas-
sificar o indivíduo em obeso e sobrepeso. O índice de massa corporal (IMC; peso / esta-
tura²) e a medida da dobra cutânea do tríceps (DCT) são bastante utilizados em estudos 
clínicos e epidemiológicos18.
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Há diferenças na quantidade de gordura e na sua distribuição regional entre as pessoas 
e, também, quanto à idade e sexo, e as diferenças que podem ser de origem genética18. 
Na criança e adolescente, o IMC está relacionado com idade e estágio da maturação se-
xual. Sendo assim, na escolha de um ou vários métodos para obter valores de referência 
e classificação da obesidade13, deve-se considerar o sexo, a idade e a maturidade sexual. 
Em outras palavras, para o diagnóstico de excesso de peso ou obesidade em crianças e 
adolescentes, deve-se avaliar a variedade de metodologias de avaliação da obesidade que 
tem por objetivo quantificar e classificar os seus diferentes níveis17.

De acordo com Woiski,19 a obesidade pode ser dividida em primária e secundária: a pri-
mária é aquela provocada, primariamente, por erros alimentares com excesso de ingestão, 
predominando os alimentos ricos em carboidratos e gorduras; Já a secundária é aquela 
que é secundária a outra patologia. Divide-se em endócrina e não endócrina, excluída des-
ta, a obesidade primária. Cerca de 80-85% dos casos de obesidade são do tipo primário.

A prevalência da obesidade aumentou, agudamente, nas últimas três décadas em crianças 
e adolescentes, tornando-se um fato preocupante, uma vez que esta, principalmente na 
adolescência, é fator de risco para complicações na vida adulta20.

As consequências do excesso de peso em crianças e adolescentes são variadas e incluem 
aumento de risco para doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes mellitus, arterios-
clerose prematura, hiperlipidêmia, alterações ortopédicas, perturbações do crescimento, 
alterações cutâneas, alterações gastrointestinais, respiratórias e hepáticas, apneia do sono 
e alterações psicossociais18. 

 Segundo Soares e Petroski, tais alterações metabólicas que ocorrem na obesidade podem 
ser muito extensas e intensas, atingindo, praticamente, todos os sistemas orgânicos. Os 
problemas podem ser reversíveis, desde que se consiga a redução de peso e desde que 
as estruturas orgânicas acometidas não tenham sofrido danos anatômicos irreparáveis. A 
morbidade, também, está associada à obesidade infanto-juvenil21.

Também podem ocorrer problemas sociais e comportamentais com as pessoas obesas, 
envolvendo sua imagem, como transtornos psicológicos, depressão, ansiedade e dificul-
dade de ajustamento22. Isto é, podem sofrer descriminação e afastamento das atividades 
sociais, prejudicando, assim, seu funcionamento no contexto social.

 Devido à presença dos múltiplos fatores desencadeando a obesidade, o tratamento foca-
liza as modificações dos hábitos alimentares, por meio da reeducação alimentar, modifica-
ções no estilo de vida do paciente e da família e aumento dos gastos energéticos diários. A 
restrição excessiva das ingestões alimentares conduz à diminuição do metabolismo basal 
e a redução da massa magra, com prejuízos para o paciente3.

A presença de uma equipe multiprofissional, com inclusão de médico, enfermeiro, nutri-
cionista, psicólogo, e educador físico, é necessária para o tratamento da obesidade infantil, 
Além disso, a reeducação alimentar e o aumento da atividade são essenciais, pois visam 
à modificação e melhorias dos hábitos diários em longo prazo, e tornam-se elementos de 
conscientização e reformulação, auxiliando a refletir sobre a saúde e a qualidade de vida21.
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4.3. A INSERÇÃO DO PROFISSIONAL 

ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO 

DA OBESIDADE INFANTO-JUVENIL

Considerando que a obesidade representa um problema de saúde pública no Brasil, prin-
cipalmente na infância e, sobretudo na adolescência, esta deve ser vista com seriedade, 
porque, nessas fases, ainda é possível encontrar soluções viáveis e ajudar as crianças e os 
adolescentes a corrigirem as falhas na alimentação e no seu estilo de vida.

Buscando encontrar medidas para solucionar esse problema que acomete milhões de 
jovens e adolescentes em todo o mundo, o Governo Federal, através da Política Nacio-
nal de Alimentação e Nutrição (PNAN), criou mecanismos estratégicos para combater 
essa problemática22.

As estratégias visam a reduzir o quantitativo de crianças expostas aos principais fatores 
que desencadeiam a obesidade infanto-juvenil. Tais medidas de redução dessa proble-
mática foram elaboradas pelo Ministério da Saúde, por meio de avaliações e orientações 
sequenciais das equipes de enfermagem, junto à criança e seus familiares com o objetivo 
de controlar, prevenir e promover uma vida saudável, em especial no que diz respeito às 
doenças crônico-degenerativas em todos os estágios da vida22.

De acordo com PNAN,22 pode-se dizer que a eficácia do tratamento fica por conta dos pro-
fissionais de saúde. Cabe aos mesmos a tarefa de prevenção da obesidade infantil, pois 
uma das suas funções é, justamente, prestar atendimento à criança desde a mais tenra 
idade até a fase adulta. Sendo acompanhada pelo profissional de enfermagem, é possível 
analisar como se encontra o desenvolvimento de maneira periódica, com isso, é possível 
prevenir as patologias que são advindas de associações de alimentação inadequada.

Fazem parte das atribuições do enfermeiro junto às famílias: conscientizá-las acerca das 
causas e consequências do peso em excesso, bem como sobre a implementação de práti-
cas voltadas à prevenção da obesidade infanto-juvenil, utilizando folders educativos, víde-
os, relatos; orientá-las quanto à necessidade de fixação de horários para alimentar-se, de 
cardápios que condizem com a oferta de boa alimentação; oferecer-lhes ações que visem a 
promover saúde e melhor qualidade de vida, 20; 23.

Na concepção de Spada,16 a família, na sua essência, torna-se o primeiro educador em 
alimentação para as crianças e adolescentes, e o fator que provoca atenção no meio fami-
liar é a quantidade de alimentos e não a sua composição. Promover o padrão de hábitos 
alimentares saudáveis é, muitas vezes, esquecido, atribuindo ênfase na quantidade no 
lugar da qualidade.

Sendo assim, é importante ressaltar que o ambiente familiar tem significativa representa-
ção entre a combinação de fatores associados que desencadeiam a obesidade. Além disso, 
os familiares deveriam ter a concepção de que a alimentação deve ser relacionada a muito 
diálogo, esclarecendo as vantagens de uma alimentação balanceada e saudável24.

Percebe-se, nesse contexto, que o enfermeiro é figura importante dentro da equipe multi-
profissional, pois este é incumbido de assumir a função de convocar os profissionais de 
saúde, no sentido de incrementar atividades preventivas, com a finalidade de resolver o 
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problema da obesidade infantil que, cada vez mais, assume números alarmantes entre as 
crianças, mesmo porque o modelo biomédico não apresenta eficácia no seu combate25.

Logo, a intervenção do profissional de enfermagem é, plenamente, possível, tendo em vista 
a sua facilidade em entender os comportamentos que emergem na família, à qual o mes-
mo presta atendimento e acompanhamento. É importante adotar procedimentos durante o 
atendimento, por meio de exames físicos, histórico da criança, visando ao diagnóstico de 
enfermagem; essas ações são importantes para se descobrir possíveis causas inerentes ao 
aumento de peso nas crianças e adolescentes26.

As ações voltadas à educação nutricional e, consequentemente, à prevenção, também de-
vem ser desenvolvidas, mas em conjunto com a nutricionista ou profissional capacitado. 
Essas informações podem minimizar o crescimento demasiado da população obesa no 
país, sendo primordial que se tome como ponto de partida o acompanhamento alimentar 
rigoroso na infância, desde o nascimento23.

Assim, ao profissional de enfermagem, cabe, portanto, no âmbito de sua atuação, orientar 
as famílias acerca dos riscos que a doença promove. Esse acompanhamento do desenvol-
vimento da criança é fator corroborador para os resultados positivos, evitando, assim, que 
esta adquira a doença23; 26.

Todos esses aspectos mostram que existe um campo vasto de atuação para a enfermagem 
no cuidado junto à criança e ao adolescente, os quais vivenciam a obesidade infanto-juve-
nil, envolvendo sua prevenção, tratamento e a promoção de seres mais saudáveis.

Compreende-se que o objeto do processo de trabalho da enfermagem é o ser humano en-
fermo que busca a tarefa profissional, isto é, a execução do cuidado terapêutico pela equipe 
de enfermagem, a qual conta com ferramentas ou instrumental de trabalho que consistem 
em meios que visam ao alcance da satisfação das necessidades humanas27.

Sendo assim, as atividades de enfermagem não devem ser baseadas, apenas, no cuidado 
biologicista, esquecendo-se da importância da comunicação verbal com o paciente e a fa-
mília, das orientações quanto à dieta correta, à prática de exercícios físicos regulares e da 
importância do apoio e da participação familiar durante o processo de tratamento diário.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste estudo, pode-se perceber que a obesidade infanto-juvenil é uma enfermida-
de multicausal, estando relacionada com a obesidade na vida adulta (ocasião em que as 
consequências serão agravadas). É classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
como epidemia, tornando-se, assim, um problema de saúde pública.

Essa prevalência vem crescendo, cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, 
tendo uma abordagem multifatorial; salientando-se, também, as inúmeras complicações 
da obesidade, que ocorrem em âmbito psicológico, social, físico e econômico.

Perante os resultados deste estudo, percebemos a importância de trabalhar atividades di-
recionadas para a prevenção da obesidade e para a promoção de um ser mais saudável, 
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com a finalidade significativa de diminuir, de forma racional e menos onerosa, a incidência 
de doenças crônico-degenerativas na vida dos indivíduos.

Portanto, é indispensável a ampliação dos conhecimentos da equipe de saúde para promo-
ver saúde. Como a enfermagem é vista como profissão, ciência e arte, tem, assim, papel 
fundamental no cuidado e na maneira de oferecê-lo com maior qualidade, contribuindo 
para o bem estar físico e mental das pessoas. 
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1. Apresentação

A Catussaba - Revista Eletrônica da Escola da Saúde da Universidade Potiguar – é um 
periódico científico semestral de circulação aberta e gratuita, vinculada a Escola da Saúde 
da Universidade Potiguar (formada pelos cursos de fisioterapia, educação física, medicina, 
odontologia, terapia ocupacional, ciências biológicas, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, 
farmácia, serviço social, estética e cosmetologia, enfermagem), cujo objetivo é publicar 
contribuições científicas originais sobre temas relevantes para a saúde em geral, ampliando 
a difusão de artigos originais e estudos de caso, consolidando este conhecimento dentro 
da comunidade científica nas linhas de pesquisa propostas. A Revista Eletrônica contempla 
os requisitos Qualis/CAPES, e respeita, sobretudo, o critério de publicação de artigos da 
comunidade científica externa a Escola da Saúde da UnP.

2. Missão

A Revista Catussaba da Escola da Saúde tem como missão “Fomentar e divulgação de 
trabalhos científicos e relatos de casos nas diversas áreas da saúde, visando disseminar o 
conhecimento científico na comunidade acadêmica, nas agências de pesquisa e fomento, 
assim como para os gestores organizacionais vinculados à área de saúde e afins”.

3. Linhas de pesquisa

Educação em saúde; Saúde coletiva; Biotecnologia em saúde, dentre outras.

4. Público alvo

Professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação, como também empresá-
rios e profissionais de mercado vinculados à empresas que atuam nas áreas de saúde e afins.

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA

1 Da fi nalidade: A Revista Catussaba, publica trabalhos inéditos sob a forma de artigo para 
seu primeiro número eletrônico – online.

2 Dos textos: Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores, e envia-
dos conforme normas estabelecidas pela Revista.

As contribuições para a revista serão de fluxo contínuo, não havendo data limite para a 
submissão de artigos.

Para os colaboradores estrangeiros, somente serão aceitos, originais em espanhol e inglês.

Os alunos de graduação poderão apresentar textos para apreciação, desde que seja em 
coautoria com o seu professor orientador.

3 Da Quantidade de páginas

A Revista contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 20 
(vinte) páginas.

OBS: Em cada edição semestral, no mínimo 6 artigos serão publicados, totalizando a pu-
blicação de 12 artigos por ano.
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4 Do formato dos artigos: Os artigos devem ser entregues via e-mail (e configurados para 
papel A4, observando as seguintes indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justificados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim;

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

5 Da estrutura textual: A estrutura do artigo deve obedecer às orientações do estilo Van-
couver e deve conter os seguintes elementos:

O texto de estudos observacionais e experimentais é em geral (mas não necessariamente) 
dividido em seções com os títulos Introdução, Métodos, Resultados, e Discussão. Os arti-
gos extensos podem necessitar de subtítulos em algumas seções (em especial nas seções 
Resultados e Discussão) para tornar mais claro o seu conteúdo.

5.1 Página de título

A página de título deverá incluir:

• O título do artigo, que deve ser conciso, mas esclarecedor;

• O nome pelo qual cada um dos autores é conhecido, com o seu grau acadêmico 
mais elevado e a sua filiação institucional;

• O nome do departamento e a instituição ao qual o trabalho deve ser atribuído;

• Renúncia a direitos legais, se tal for necessário;

• Nome e endereço do autor responsável pela correspondência acerca do manuscrito;

• O nome e endereço do autor a quem devem ser dirigidos pedidos de separatas, 
ou declaração de que não é possível obter separatas através dos autores.

5.2 Aut oria

Todas as pessoas designadas como autores deverão preencher os requisitos de autoria. 
Cada um dos autores deve ter participado nos trabalhos de tal modo que possa assumir 
publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo.

A qualificação como autor deverá ser baseada apenas em contribuições substantivas para:

• A concepção e o delineamento, ou a análise e interpretação dos dados;

• A redação do artigo ou a sua revisão crítica no respeitante a conteúdos concei-
tuais importantes; e

• A aprovação final da versão a publicar.

Todos os membros do grupo que são referidos como autores, quer os seus nomes sejam 
designados sob o título quer em nota de rodapé, devem preencher todos os requisitos de 
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autoria acima indicados. Os nomes dos membros do grupo que não cumprem esses cri-
térios devem ser listados, com a sua autorização, nos agradecimentos ou num apêndice.

5.3 Resumo  e Palavras-Chave

A segunda página deve incluir um resumo (não ultrapassando 150 palavras para resumos não 
estruturados ou 250 palavras para resumos estruturados). O resumo deve explicitar os objeti-
vos do estudo ou investigação, a metodologia básica (seleção da população a estudar ou dos 
animais de laboratório, métodos de observação e de análise), os resultados principais (forne-
cendo dados específicos e, se possível, a respectiva significância estatística), e as principais 
conclusões. Deve realçar os aspectos novos e importantes do estudo ou das observações.

Abaixo do resumo os autores devem indicar, de 3 a 5 palavras-chave ou frases curtas que 
possam auxiliar a indexação múltipla do artigo e possam ser publicadas com o resumo. 
Devem ser usados termos da lista de descritores médicos (MeSH) do Index Medicus; se 
ainda não existirem descritores MeSH apropriados para termos de introdução recente po-
dem usar-se essas palavras.

5.4 Introdução

Indicar o objetivo do a rtigo e resumir a fundamentação do estudo ou da observação. For-
necer apenas referências rigorosamente pertinentes e não incluir dados ou conclusões do 
trabalho a que se refere o artigo.

5.5 Métodos

Descrever com clareza o modo de  se leção das unidades de observação ou experimentação 
(pacientes ou animais de laboratório). Identificar a sua idade, sexo e outras características 
importantes. A definição e a relevância da raça e etnicidade são ambíguas. Os autores de-
vem ser particularmente cuidadosos ao usar estas categorias. Identificar os métodos, os 
aparelhos (indicar entre parêntesis o nome e morada dos fabricantes), e os procedimentos 
usados com o pormenor suficiente para permitir a outros investigadores reproduzir os 
resultados. Fornecer referências para os métodos consagrados, incluindo os métodos es-
tatísticos; fornecer referências e fazer uma breve descrição dos métodos que foram publi-
cados, mas não são muito conhecidos; descrever os métodos novos ou substancialmente 
modificados, indicar as razões pelas quais se utilizam e avaliar as suas limitações. Identifi-
car com precisão todos os fármacos e produtos químicos usados, incluindo a designação 
genérica, dose, e via de administração.

Os relatos de ensaios clínicos aleatorizados devem apresentar informação sobre todos os 
elementos importantes do estudo, incluindo o protocolo (população estudada, interven-
ções ou exposições, resultados, e a fundamentação da análise estatística), escolha das 
intervenções (métodos de aleatorização, ocultação da distribuição por grupos de tratamen-
to), e o método de ocultação.

Os autores que apresentam para publicação manuscritos de revisão deverão incluir uma 
seção descrevendo os métodos usados para localizar, selecionar, deduzir e selecionar os 
dados. Estes métodos deverão também ser indicados sumariamente no resumo.
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5.5.1 Ética

Quando se relata experimentação com pessoas, indicar se os procedimentos seguidos 
estiveram de acordo com os  padrões éticos da entidade (institucional ou regional) respon-
sável pela experimentação humana e com a Declaração. Não mencionar nomes, iniciais 
ou números de processos de pacientes, particularmente em qualquer tipo de ilustração. 
Quando se relata experimentação com animais, indicar se, no respeitante aos cuidados e 
utilização de animais de laboratório, foram seguidas as indicações da instituição ou de uma 
autoridade nacional de investigação, ou de alguma legislação nacional.

Incluir na seção Métodos uma descrição geral da metodologia. Quando os dados são resumi-
dos na seção Resultados, especificar os métodos estatísticos usa dos para os analisar. Res-
tringir quadros e figuras aos necessários para explicitar a fundamentação do artigo e avaliar 
da sua solidez. Usar gráficos em vez de quadros com muitas entradas; não duplicar os dados 
em gráficos e quadros. Evitar o uso não técnico de termos técnicos de estatística, tais como 
“aleatório” (que implica um mecanismo de aleatorização), “normal”, “significativo”, “correla-
ções”, e “amostra”. Definir os termos estatísticos, as abreviaturas e a maioria dos símbolos.

5.6 Resultados

Apresentar os resultados em sequência lógica através de texto, quadros, e figuras. Não re-
petir no texto todos os dados incluídos nos quadros ou figuras; realçar  ou resumir apenas 
as observações importantes.

5.7 Discussão

Realçar os aspectos novos ou importantes do estudo e as conclusões deles decorrentes. 
Não repetir em pormenor dados ou outro material incluído nas seções Introdução ou R e-
sultados. Incluir na seção Discussão as implicações e limitações dos resultados, incluindo 
as suas implicações para a investigação futura. Relacionar as observações com outros 
estudos importantes.

Relacionar as conclusões com os objetivos do estudo, mas evitar afirmações não funda-
mentadas e conclusões que não se baseiem totalmente nos dados. Em especial, os autores 
devem evitar fazer afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a menos que o ma-
nuscrito inclua dados e análise econômicos. Evitar reclamar prioridade para, ou fazer alusão 
a trabalhos não completados. Enunciar novas hipóteses quando tal é possível, mas assinalá-
-las claramente como tal. Quando for apropriado, podem incluir-se recomendações.

5.8 Agradecimentos

Num local apropriado do artigo (rodapé da página de título ou apêndice ao texto; ver as 
normas da revista) deverão incluir-se uma ou mais frases especificando as contribuições 
que justifiquem um agradecimen to, seja por apoio ou auxílio técnico, ou mesmo por apoio 
financeiro e material, cuja natureza deve ser especificada;

6 Das citações e referências: O pesquisador deve citar em seu trabalho a autoridade em 
que se baseia cada afirmação, opinião ou fato. Qualquer omissão pode tirar o mérito ou 
seriedade da investigação. A citação é a menção, no texto, de uma informação obtida de 
outra fonte. É utilizada para enfatizar e/ou comprovar as idéias desenvolvidas pelo autor.
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As citações podem ser extraídas de publicações formais (livros, artigos de periódicos, 
anais, teses, material disponibilizado na internet) e informais (cartas, e-mails, listas de 
discussão, comunicação pessoal, artigos apenas submetidos para publicação), podendo 
ser diretas e indiretas.

Os exemplos de citações, no estilo Vancouver, podem ser encontrados nos documentos de 
referência: “como elaborar referências bibliográficas, segundo o estilo de vancouver”, que 
foi traduzido e adaptado por Maria Gorete M. Savi (Coordenadora) e Maria Salete Espín-
dola Machado (Estagiária do Curso de Biblioteconomia da UFSC) – BSCCSM / UFSC, em 
27-07-2006) - <http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html>, Manual de normas de Van-
couver: referências e citações / Sistema Integrado de Bibliotecas da PUCPR. Organização, 
Nadia Ficht Richardt, Teresinha Teterycz – Curitiba, 2010 <http://www.pucpr.br/biblioteca/
sibi/manual_vancouver.pdf>, bem como no documento original sobre as normas no estilo 
Vancouver, disponível em: <http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>, e 
no site: <http://www.scielosp.org>, seção de Saúde Pública.

7 Da Normalização: Os artigos que não se ativerem a estas normas serão devolvidos a 
seus autores que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias. 
Caso deseje, o autor poderá consultar os Requisitos Uniformes para Originais submetidos 
a Periódicos Biomédicos, conhecido como Estilo Vancouver, ou entrar em contato com os 
professores responsáveis pela publicação da revista, cujos endereços eletrônicos encon-
tram-se indicados no item “Endereço da Revista”.

8 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer 
outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista.

9 Da autorização: Ao submeter o teto para a Revista Catussaba via Repertório Científico 
da Universidade Potiguar, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as condições para submis-
são no que se refere-se à autorização de publicação do texto, bem como à reformulação 
de linguagem.

10 Da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão subme-
tidos à apreciação do Conselho de Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou 
não a publicação. Os artigos não aceitos para publicação serão devolvidos aos respectivos 
autores.

11 Do Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os crité-
rios de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodológica e contribuição 
para o conhecimento na área.

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto 
se enquadra dentro das linhas editoriais da mesma.

2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema 
blind review, procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por 
aconselhamento editorial, normalização, revisão ortográfica e gramatical.

12 Do Endereço da Revista: Os trabalhos poderão ser enviados por meio do Repositório 
Científico, no endereço eletrônico: http://catussaba.unp.br
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13 Da submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio de repositório 
científico da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://catussaba.unp.br.
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

14 Da Disponibilização dos artigos científi cos no repositório institucional da Universi-
dadde Potiguar: Os artigos selecionados na Revista serão disponibilizados no repositório 
Científico da Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pe-
los pesquisadores aos membros da comunidade acadêmica interna e externa para a gestão 
e disseminação da sua produção técnico-científica em meio digital.

Ao submeterem seus textos, os autores concedem a todos os usuários do Repositório UnP 
o acesso livre a sua obra e autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, sem ressar-
cimento dos direitos autorais e permite a cópia, uso, distribuição, transmissão e exibição 
pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos deles derivados, em qualquer meio digi-
tal, para a produção de uma pequena quanatidade de cópias impressas para o uso pessoal 
e com fins acadêmicos, desde que citado a fonte.




