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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Introdução: Estima-se que, no Brasil, 38,8 milhões de
pessoas com 20 anos ou mais de idade estejam com
sobrepeso. Esse número corresponde a 40,6% da
população nessa faixa etária, em que 10,5 milhões
são obesos. Objetivo: Identificar o estado nutricional
da comunidade do IFPE Campus Pesqueira PE. Através
das medidas antropométricas: peso, altura - IMC,
circunferência da cintura, circunferência do quadril,
razão cintura/ quadril.
Método: os dados serão
coletados por meio da técnica de entrevista individual
face a face, com os participantes selecionados por
categorias, e o registro das informações foram
efetuados
utilizando-se
um
questionário
semiestruturado, composto por questões fechadas e
abertas, organizados em blocos por conjuntos

temáticos, o qual incluíram variáveis sócio
demográficas, condição de saúde auto referida,
prática de atividade física regular, consumo de
bebidas alcoólicas, hábito de fumar por sexo, e
através das seguintes medidas antropométricas:
circunferência da cintura - cm, circunferência do
quadril - cm, razão cintura/ quadril - cm. Resultados:
os valores apresentados estão no nível limítrofe da
normalidade, necessitando de cuidados para evitar
que chegue ao nível de risco elevado para as
complicações metabólicas associadas à obesidade
em ambos os sexos. Conclusão: os resultados
poderão subsidiar a formulação de estratégias de
intervenção
direcionada
para
melhoria
da
qualidade
de
vida
desta
clientela.

PALAVRAS-CHAVE: Medidas antropométricas, sobrepeso, obesidade, complicações metabólicas, relação cintura⁄quadril.

METABOLIC COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH NUTRITIONAL CONDITION OF TEACHERS OF
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA- PE
ABSTRACT
Introduction: It is estimated that in Brazil, 38.8 million
people aged 20 or older are overweight. This number
represents 40.6% of the population in this age group,
where 10.5 million are obese. Objective: To identify
the nutritional status of the IFPE Campus PE Pesqueira
community. using anthropometric measurements:
weight, height - BMI, waist circumference, hip
circumference, waist / hip ratio. Method: Data will be
collected through the technique of individual face to
face interview with participants selected by category,
and record information were conducted using a semi-

structured questionnaire containing closed and
open questions, organized in blocks per set theme,
which included sociodemographic variables, selfreported health condition, regular physical activity,
alcohol consumption, smoking, sex, and through
the following anthropometric measurements: waist
circumference - cm, hip circumference - cm , waist
/ hip ratio - cm. Results: The values shown are in
the borderline normal levels, requiring care to
avoid it reaches the level of high risk for metabolic
complications associated with obesity in both
sexes. Conclusion: The results may inform the
design of intervention strategies aimed at
improving the quality of life of its clientele.

KEY-WORDS: Anthropometric measurements, overweight, obesity, Metabolic complications waist/hip.

COMPLICAÇÕES METABÓLICAS ASSOCIADAS À CONDIÇÃO NUTRICIONALDOS DOCENTES DO
IFPE CAMPUS PESQUEIRA- PE
INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no período compreendido entre
1995 e 2000, houve um aumento no número de indivíduos obesos. Esse número passou de 200 para
300 milhões, o que representando quase 15% da população mundial (WHO, 2000; 2003).
A prevalência de sobrepeso e de obesidade no Brasil, seguindo a tendência mundial, também
está aumentando. Três pesquisas brasileiras – ENDEF (Estudo Nacional de Despesa Familiar),
PNSN (Pesquisa Nacional Sobre Nutrição) e PPV (Pesquisa sobre Padrões de Vida) –, realizadas em
1975, 1989 e 1999, respectivamente, compararam as regiões Nordeste e Sudeste e identificaram
aumento do sobrepeso e da obesidade na maior parte dos grupos populacionais. A prevalência de
obesidade em adultos com 20 anos ou mais, no período de 1975 a 1989, quase dobrou: passou de
4,4% para 8,2%, chegando a 9,7% em 1999. Quanto ao excesso de peso, a prevalência passou de 21%
para 32% no primeiro período em que se fez a comparação. Os resultados da PPV, apresentados
separadamente para as regiões Nordeste e Sudeste, mostraram prevalências de excesso de peso de
34,2% e 40,9%, respectivamente (BRASIL, 2004).
A obesidade na atualidade representa um problema de saúde pública de elevada
magnitude, pela associação às outras doenças crônico-degenerativas, como também pela prevalência
crescente tanto na infância como na fase adulta, constituindo um processo epidêmico (AMER et
al., 2011).
Os dados antropométricos são de grande utilidade na identificação de grupos que necessitam
de intervenção nutricional e como instrumento de vigilância nutricional, no âmbito da saúde
pública (BATISTA et al., 2002; CERVI et al., 2005).
Para avaliar o acúmulo de massa gorda, em geral são utilizados os seguintes métodos
antropométricos: índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), relação
cintura/quadril (RCQ) e dobras cutâneas (KRAUSE et al., 2007).
A forma como a gordura está distribuída pelo corpo é mais importante que a gordura
total na determinação do risco individual de doenças. Assim, é fundamental lançar mão de
indicadores que determinem esse tipo de distribuição: gordura corporal do tipo andróide é
aquela em que o tecido adiposo está concentrado na região abdominal, e gordura corporal do tipo
ginóide é aquela em que esse tecido se concentra mais na região dos glúteos, quadris e coxas.
Identificar a distribuição de gordura é de importância clínica, visto que a obesidade andróide está
associada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas (WHO, 1998; KAMIMURA
et al., 2002; TAVARES, et al., 2010).
O número de brasileiros com sobrepeso (IMC > 25) e obesidade (IMC > 30) aumentou
significativamente, apesar dos esforços de conscientização através de campanhas para população
visando a prevenção e o controle. Estima-se que, no Brasil, 38,8 milhões de pessoas com 20 anos ou
mais de idade estejam com sobrepeso. Esse número corresponde a 40,6% da população nessa faixa
etária, em que 10,5 milhões são obesos (IBGE, 2006).
A associação entre o sobrepeso e a hipertensão arterial provoca o espessamento da
parede ventricular e maior volume cardíaco, aumentando a probabilidade de insuficiência
cardíaca(BOUCHARD,2003).

Dessa forma, a presente pesquisa teve como objetivo identificar os riscos de complicações
metabólicas associadas à obesidade na comunidade docentes do IFPE Campus Pesqueira- PE. Os
dados coletados poderão subsidiar a formulação de estratégias de intervenção direcionadas para
melhoria da qualidade de vida desta clientela.
MATERIAS E MÉTODOS
O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
IFPB sob o Número 158.356 e com a data da relatoria: 28/11/2012. Dessa maneira, a investigação
atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde,
referente ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos, resguardando
os princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência.
Aos participantes da pesquisa foram entregues o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, em que estava explicados os objetivos da pesquisa, a presença do anonimato e a
possibilidade de desistência da mesma, caso julgasse necessário.
Este estudo é do tipo descritivo de corte transversal quantitativo, o mesmo produz
“instantâneos” da situação de saúde da população investigada, diante da avaliação individual da
condição de saúde de cada membro da comunidade ou da população estudada.
O mesmo foi realizado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de
Pernambuco Campus Pesqueira, localizado no município de Pesqueira, Pernambuco - PE, distando
215 km do Recife.
A população selecionada para o estudo foi constituída pelos docentes em número de 81
do quadro efetivo e temporário do IFPE – Campus Pesqueira, que aceitaram participar do estudo
de forma voluntária.
A seleção dos indivíduos se deu por conveniência, onde a população foi convidada a
participar da pesquisa no período em que estava sendo realizada a coleta dos dados, foi
realizada nos turnos da manhã, tarde e da noite. Sendo levado em consideração os critérios de
inclusão (Ser docente do IFPE Campus Pesqueira; Participar do estudo de forma voluntária, com
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; Está presente na instituição durante
o período estabelecido para coleta dos dados) e os de exclusão (População que apresente
comprometimento para aferição das medidas antropométricas; População que não queria
participar do estudo; Ausência na instituição durante o período estabelecido para coleta dos
dados).
As variáveis investigadas para identificar o perfil nutricional dos docentes do IFPE –
Campus Pesqueira - PE foram as seguintes medidas antropométricas: peso, altura, IMC,
circunferência da cintura, circunferência do quadril, razão cintura/quadril. E como variáveis
independentes: as condições sócio-demográficas: idade, sexo, escolaridade, estado conjugal,
arranjo familiar, profissão, renda e contribuição na renda familiar.
Os dados foram coletados por meio da técnica de entrevista individual face a face, com
os participantes selecionados por categorias, e o registro das informações foram efetuadas
utilizando-se um questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas,
organizados em blocos por conjuntos temáticos, o qual incluíram variáveis sociodemográficas,
condição de saúde autorreferida, prática de atividade física regular, consumo de bebidas
alcoólicas e hábito de fumar por sexo, e através das seguintes medidas antropométricas: peso,

altura, objetivando classificar o estado nutricional através do Índice de massa corporal (IMC),
circunferência da cintura, circunferência do quadril e da razão: cintura / quadril (RCQ).
Para obtenção das medidas antropométricas foram realizados os seguintes
procedimentos:
o
Aferição do Peso - em uma balança plataforma de marca Filizola com capacidade
de 150 kg, precisão de 0,1kg e 0,5 cm. Os participantes foram pesados com o mínimo de vestes e
descalços.
o
Aferição da estatura - A estatura foi verificada no antropômetro vertical fixo à
balança. O participante se encontrava descalços, em cima da plataforma da balança e de costas
para o seu marcador, com os pés unidos, em posição ereta, mantendo o “plano de Frankfort”. A
leitura foi realizada no 0,5 centímetros mais próximo, com a haste horizontal da barra vertical de
escala da balança encostada na cabeça.
o
Índice de Massa Corporal (IMC) - foi obtido a partir da divisão da massa corporal
em quilogramas, pela estatura em metro, elevada ao quadrado (kg/m 2). Utilizando como pontos
de corte para classificação do estado nutricional de adultos e idosos os índices apresentados no
quadro 1 abaixo.
Quadro 1 - Classificação do Índice de Massa Corporal

Cl a s si fic aç ão
Magreza Grau III
Magreza Grau II
Mag reza Grau I
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade Grau I
O besi d ade G rau II
Obesidade Grau III
Fonte: OMS, 1998.

2

kg/m
< 1 6,0
16,0 – 16, 9
17,0 – 18, 4
18,5 – 24, 9
25,0 – 29,9
30,0 – 34, 9
35,0 – 39, 9
≥ 4 0,0

o
Circunferência da Cintura-cm, a medição foi realizada com o paciente em pé,
utilizando uma fita métrica inelástica (não extensível). A fita circulou o paciente na linha natural
da cintura, na região mais estreita entre o tórax e o quadril, no ponto médio entre a última
costela e a crista ilíaca. A leitura foi realizada no momento da expiração.
o
A medida da circunferência da cintura isoladamente foi analisada a partir dos
pontos de corte sugeridos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), fornecendo valores
limítrofes
o
Circunferência da cintura associados ao desenvolvimento de complicações
relacionadas à obesidade (Kamimura, M. et al. 2002).
o
Circunferência do Quadril, foi medida a partir da sínfese púbica com a fita
circundando o quadril na parte mais saliente entre a cintura e a coxa, e com o indivíduo usando
roupas finas (Kamimura, M. et al. 2002).

o
Razão Cintura/Quadril –cm . A razão cintura quadril (RCQ) é o indicador mais
frequentemente utilizado para identificar o tipo de distribuição de gordura, sendo determinada
por meio da seguinte equação (Kamimura, M. et al. 2002).
RCQ = Circunferência da Cintura
Circunferência do Quadril

Para procedimento de análise, foi montado um banco de dados e realizado análise
quantitativa das informações, mediante processo sistematizado em base estatística. A análise dos
dados foi processada utilizando-se o programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for
Windows, versão 14.0. Os resultados estão apresentados através de tabelas ou gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esta pesquisa nos possibilitou conhecer o perfil nutricional dos docentes do IFPE Campus
Pesqueira, e através deste diagnóstico, pudemos perceber a necessidade de ser realizadas
intervenções educativas nesta comunidade, objetivando assim, obter modificações dos hábitos
alimentares e mudança de comportamentos, visando a correção dos distúrbios nutricionais
identificados, bem como a prevenção de agravos à saúde nesta população relacionados ao seu
perfil nutricional.
Toda a comunidade do IFPE- Campus Pesqueira foi convidada a participar da pesquisa e
das atividades educativas por meio da divulgação do local, da data, dos assuntos que seriam
abordado, utilizando-se para divulgação a radio local, fixação de cartazes nas dependências da
Instituição e através do site institucional. .
A população docente do IFPE- Campus Pesqueira é composta por 81 indivíduos, 58 do
sexo masculino e 23 do sexo feminino. Participaram da pesquisa 53 docentes, sendo 41 do sexo
masculino e 12 do sexo feminino. Vale ressaltar que 06 docentes estavam afastados para
capacitação (Mestrado ou Doutorado), 01 encontrava-se afastado para tratamento de saúde e 21
não aceitaram participar da pesquisa. Os resultados da pesquisa encontram-se abaixo
apresentados através de tabelas e gráficos:
GRÁFICO 01 -Distribuição por sexo dos docentes do IFPE- campus Pesqueira, 2013.

A distribuição por sexo da população docente é composta de 28% do sexo feminino e 72% do
sexo masculino.

GRÁFICO 02-Classificação do estado nutricional através do índice de massa corporal- IMC dos
docentes do IFPE campus Pesqueira, 2013.

Segundo o índice de massa corporal - IMC, a população que encontrava-se eutrófica
correspondia a 22% do sexo masculino e 42% do sexo feminino, apresentando sobrepeso e obesidade
no sexo masculino correspondia a 78% e no sexo feminino 58%. Esses resultados reforçam os
encontrados na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizados pelo IBGE na população
brasileira nos anos 2002-2003, onde a prevalência de obesidade, avaliada pelo índice de massa corporal
(IMC) igual ou superior a 30kg/m2, aumentou com a idade e atingiu 17,1% na faixa etária de 55 a 64
anos, 14% na categoria de 65 a 74 anos e 10,5% nos idosos com 75 anos e mais (IBGE, 2004).

TABELA 01 - Média das medidas antropométricas da comunidade docente do IFPE Campus
Pesqueira - PE, por sexo, 2013.
População

Peso

Altura

IMC

RCQ

Circunferência da
Cintura

Circunferência
do Quadril

Masculino

83,2

1,7

28,1

0,9

93,1

102,4

Feminino

66,1

1,6

25,4

0,8

79,7

102,8

TOTAL

74,6

1,65

26,7

0,8

86,4

102,6

Na tabela 1 apresentada acima, é possível observar que em relação à média das medidas
antropométricas da comunidade docente do IFPE Campus Pesqueira - PE por sexo, podemos observar
que a condição do estado nutricional de acordo com o IMC, dessa população apresenta- se o IMC
médio em 26,7, o que caracteriza estado de sobrepeso“ IMC= 25,0 – 29,9”. Quanto ao risco de
complicações metabólicas associadas à obesidade, tanto para o sexo masculino (93,1) como para o
feminino (79,7) constatamos que os valores apresentados estão no nível limítrofe da normalidade,
necessitando de cuidados para evitar que chegue ao nível de risco elevado para as complicações
metabólicas associadas à obesidade. Os valores encontrados neste estudo condizem com as

literaturas analisadas, ressaltando a pesquisa, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE),
realizada em 2006, onde estima-se que no Brasil 38,8 milhões de pessoas com 20 anos ou mais de
idade estejam com sobrepeso. Tornando-se um problema de saúde pública, tendo em vista que
sobrepeso/obesidade está atingindo grupos etários cada vez mais jovens. E assim contribuindo para
o aumento das doenças crônico-degenerativas. Segundo AMER et al 2011, essas revelações pode
desencadear um processo epidêmico.

TABELA 02 – Distribuição dos docentes por sexo e segundo os variáveis comportamentos
relacionados à saúde. IFPE Campus Pesqueira - Pernambuco, 2013.

Variáveis

Total = 53
N (%)

Sexo
Masculino = 41
N (%)

Feminino = 12
N (%)

Pratica atividade física
Sim

28 (53%)

19 (46%)

8 (67%)

Não

25 (47%)

22 (54%)

4 (33%)

Consome bebida alcoólica
Sim

26 (49%)

20 (49%)

6 (50%)

Não

27 (51%)

21 (51%)

6 (50%)

Sim
Não

2 (4%)
51 (96%)

1 (3%)
40 (97%)

1 (8%)

Tabagismo:
11 (

A
maioria dos
docentes de
CONCLUSÃO
ambos
os
sexos
Os dados aqui apresentados revelam que a população estudada necessita de atenção
atribuem
especial, principalmente quanto ao ganho de peso excessivo, sendo possível identificar o excesso
que o grande
de peso como condição nutricional mais prevalente, fator de risco ao aparecimento das doenças
vilão
dos
crônicas não transmissíveis.
resultados
Os resultados deste estudo são condizentes com os dados encontrados na literatura
encontrados
nacional e internacional, que reforçam a importância da obesidade, em termos de magnitude e
“sobrepeso/
fatores de risco associados.
obesidade” é
Dessa maneira, considerando-se a complexidade da influência desses fatores, novas
a falta de
pesquisas são necessárias para propiciar maior conhecimento nessa área e, assim, estabelecer
exercício
práticas de monitoramento e intervenções mais direcionadas às necessidades dessa população.
físico, devido
às atividades
de
rotina
corridas
como sendo
um
obstáculo
para
realização de

Portanto, é importante estabelecer práticas de monitoramento do estado nutricional da
clientela assistida, direcionar intervenções cada vez mais adequadas às necessidades da condição
nutricional, empreender programas de prevenção e controle da obesidade, voltados para a
promoção da saúde e melhor qualidade de vida.
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RESUMO
Trata-se de uma revisão integrativa que buscou
identificar na literatura se o ensino por competências é
utilizado como método pedagógico no ensino
profissionalizante de enfermagem no Brasil, bem como,
em caso afirmativo, suas implicações na formação de
profissionais críticos e reflexivos. Foram utilizados
artigos indexados nas bases de dados: LILACS, BDENF,
IBECS E MEDLINE e no portal eletrônico SciELO,
publicados entre 2004 e 2012, nos idiomas: inglês,
português e espanhol. Compuseram a amostra três

artigos que responderam às questões norteadoras deste
estudo. Concluiu-se que o ensino por competências
ainda é pouco utilizado, no curso técnico de nível médio
profissionalizante em enfermagem no Brasil, e que as
competências desenvolvidas referidas nas amostras
foram das seguintes famílias: organizar e dirigir
situações de aprendizagem; administrar a progressão
das aprendizagens e administrar sua própria formação
contínua.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em enfermagem, Educação profissionalizante, Educação baseada em competências.

TEACHING BY COMPETENCES IN THE EDUCATION OF NURSING PROFESSIONALS: INTEGRATIVE
REVIEW
ABSTRACT
It is an integrative review that attempted to identify in the
literature if the teaching by competences is used as a
pedagogical method in vocational nursing in Brazil, and, if it
does, also identify its implications for training critical and
reflective professionals. The articles used were indexed in
databases: LILACS, BDENF, IBECS AND MEDLINE and the
electronic portal SciELO, published between 2004 and 2012, in
English, Portuguese and Spanish. The sample was composed
by three articles that answered the questions that guided this

study. It was concluded that the teaching by competences is
still hardly used in nursing mid-level vocational course in Brazil
and that the skills developed in these samples were from the
following families: organize and direct learning situations;
administer the learning progression and administer your own
training.

KEY-WORDS: Nursing education; Vocational education; Competency-based education.

O ENSINO POR COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO DO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM: REVISÃO
INTEGRATIVA
INTRODUÇÃO
Ao observarmos historicamente as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e da
sociedade, vemos que tais mudanças exerceram influência direta na educação marcando as
trajetórias das políticas públicas educacionais pertinentes ao ensino profissional (STUTZ, JANSEN,
2006). A educação profissional foi vista por muito tempo como uma educação inferiorizada,
dirigida aqueles que eram menos favorecidos economicamente.
Com o advento do capitalismo, no campo da saúde, o cuidado com o corpo passou a ser
fonte de lucro, tanto por parte de quem cuidava como de quem era cuidado, pois foi considerado
como força de trabalho. No caso do primeiro, quem cuidava, para desenvolver as atividades
necessárias para tratar o dano, de modo a que o segundo pudesse retomar ao vigor para o
trabalho (WALDOW, 2007).
Neste contexto de mudanças, a educação em Enfermagem no Brasil foi modificada em
detrimento das novas perspectivas em atender um mercado de trabalho cada vez mais exigente
e em crescimento. Seu desenvolvimento marcado foi pelo contexto histórico, social e cultural
experienciados pela sociedade brasileira.
O modelo tradicionalista de educação enaltecia apenas a transmissão de conteúdos pelo
professor e valorizava aquele aluno que era capaz de reter o maior volume de informações.
Assim, a educação profissional baseada neste modelo distancia-se cada vez mais da prática e da
teoria, o que acaba gerando insatisfação e insegurança nos alunos e rejeição pelo mercado de
trabalho.
Em meio a essa problemática, surgiu a necessidade de que o modelo de ensino
profissional de Enfermagem fosse revisto, com vistas à abertura de novas perspectivas na
formação de profissionais em Enfermagem. Busca-se profissionais mais ativos, competentes,
aptos a desenvolverem sua função com responsabilidade, dotados de raciocínio crítico e reflexão.
A Lei nº 9.394 de 1996, conhecida como Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB, faz referência que a formação de profissionais ativos na sociedade brasileira é necessária
para a atuação em setores profissionais específicos, considerando o desenvolvimento cientifico e
o pensamento reflexivo (LUCCHESE, BARROS, 2006).
Como uma tentativa de suprir tal demanda, o Ministério da Saúde – MS lança em 2000, a
Projeto de Profissionalização dos trabalhadores da Área da Enfermagem - PROFAE, onde a
proposta de ensino baseava-se na metodologia da problematização. O objetivo desse projeto era
formar técnicos em enfermagem com visão crítica e reflexiva, por meio da junção da teoria e
prática.
Com a evolução das práticas pedagógicas, emergiu o ensino por competências, descrito
pelo sociólogo e especialista em práticas educativas, Philippe Perrenoud. Tal modelo concebeu a
competência como uma questão de continuidade e de ruptura. A continuidade faz parte do
processo de evolução do mundo, tecnologias, estilos de vida que requerem flexibilidade e
criatividade dos seres humanos trabalhadores; as escolas, portanto, devem desenvolver a
inteligência como capacidade da adaptação às diferenças e às mudanças. A ruptura, por sua vez,
foi descrita como aquela pedagogia que não preparava o indivíduo para enfrentar as situações

reais, e sim, para exames. Nota-se um distanciamento das rotinas pedagógicas e didáticas, que
em nada contribuíram para construir competências (LUCHESE, BARROS, 2006).
Desta forma, o ensino por competências expressa a capacidade do aluno em obter um
desempenho que se dá por meio de situações-problema. A competência pode ser compreendida
como as habilidades e saberes de experiências anteriores que o aluno mobiliza na busca por
resolução de tais situações-problema semelhantes ou não.
No entanto, ainda encontra-se escolas que ofertam o curso técnico em enfermagem
utilizando o modelo de ensino tradicional, que nem sempre converge teoria e prática. Pode-se
afirmar, nesse sentido, que em algumas delas se exalta somente o conhecimento técnico,
deixando de lado o cuidado humanístico do paciente, o qual nasce de uma prática inserida no
pensamento crítico e reflexão do profissional atuante.
Durante a nossa trajetória profissional como enfermeira-educadora nos deparamos, em
alguns momentos, com profissionais técnicos em enfermagem que fizeram menção da dicotomia
entre o que aprenderam e o que de fato realizam profissionalmente na enfermagem. Na
verdade, o que percebe-se a esse respeito é que a enfermagem compreendeu o cuidado, através
dos anos, como uma forma de desenvolver atividades de cuidar, contudo, continuou prestando
durante muito tempo assistência sem uma reflexão em relação às suas práticas (COIMBRAOLIVEIRA, 2012).
Tal fato contribui para que vejamos, ainda hoje, profissionais executando procedimentos
de forma mecanizada, não reconhecendo que ali está um ser humano frágil, debilitado e que
merece ser tratado com dignidade e respeito. Essa realidade levou-nos a crer que o ensino por
competências poderia ser uma modalidade a ser utilizada pelos cursos profissionais de nível
médio em enfermagem. Ao desenvolver as competências, os alunos serão capazes de ter
raciocínio crítico perante situações adversas e agir com segurança quando for preciso tomar
decisões pautadas na ética e no conhecimento cientifico.
Ademais, a literatura vem reforçando que este ensino por competências visa trabalhar
com as aptidões dos alunos no sentindo de efetivá-las em situações similares às reais e em
processos complexos, agindo com discernimento (LUCCHESE, BARROS, 2006).
Pensou-se em como utilizar uma metodologia didática que pudesse agregar prática e
teoria durante o curso técnico de nível médio em enfermagem, possibilitando ao aluno a
aquisição de um conhecimento mais efetivo no qual ele, fosse o principal agente de seu
aprendizado. Dessa forma o ensino por competências pode ser uma proposta positiva a esta
questão.
De tal modo, ao refletir-se sobre todos esses aspectos que envolvem a metodologia
pedagógica da educação do profissional técnico de nível médio em enfermagem inserido em uma
prática crítica e reflexiva, surgiram os seguintes questionamentos: o ensino por competências é
utilizado no ensino técnico em enfermagem no Brasil? Em caso, afirmativo, qual ou quais
competências são utilizadas nos cursos técnicos em enfermagem pelos docentes?
Diante do exposto, propôs-se realizar este estudo que pretende identificar na literatura se
o ensino por competências é utilizado como método pedagógico no curso técnico de nível médio
em enfermagem no Brasil. Além disso, pretende-se discutir as implicações da abordagem do
ensino por competências na formação de profissionais técnicos em enfermagem, com vistas
compreender suas implicações na formação de profissionais críticos e reflexivos. Pretende-se,

ainda com este trabalho, construir novos subsídios que incitem a transposição do modelo
tradicional de ensino para o modelo por competências na formação profissional do técnico em
enfermagem.
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Referencial teórico-metodológico
Optou-se neste estudo, em realizar uma Revisão Integrativa da literatura sobre a temática
proposta. A Revisão Integrativa compreende uma abordagem ampla, permite incluir conceitos,
rever teorias, analisar as evidências e a metodologia acerca de um tema específico. Ao fazer a
inclusão de estudos com abordagens diversas, a revisão integrativa apresenta grande potencial
para analisar as perspectivas do mesmo fenômeno (WHITTEMORE, KNAFL, 2005).
Ao se referir sobre a revisão integrativa Galvão e seus colaboradores (2008) destacaram
que esse método tem a finalidade de reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um
determinado assunto, de forma sistemática e ordenada, contribuindo significativamente para o
conhecimento do assunto investigado.
A metodologia adotada por Ganong (1987) envolve seis etapas que foram utilizadas neste
estudo: selecionar a questão para a revisão; selecionar as pesquisas que constituirão a amostra;
representar as características da pesquisa revisada que constituirão a amostra; representar as
características da pesquisa revisada; analisar os achados de acordo com os critérios de inclusão
estabelecidos; interpretar os resultados; apresentar e divulgar os resultados.
População e amostra
A população do presente estudo foi constituída por literatura indexada nas bases de
dados e no portal virtual, da Biblioteca Virtual em Saúde. A busca sistemática foi realizada nas
bases de dados e no portal virtual, Medical Literature Analysis - MEDLINE, Índice Bibliográfico
Espanhol em Ciências da Saúde - IBECS, Literatura Latino Americana e do Caribe - LILACS,
Scientific Electronic Library Online - SCIELO e Base de Dados de Enfermagem - BDENF. A
estratégia de busca utilizada em cada banco de dado está disposta no quadro abaixo:

Base de
dados

Quadro 1 – População e Amostra
Estratégia de busca

População

Amostra

LILACS

"ensino fundamental e medio" [descritor de
assunto] and "educacao" or "educacao baseada
em
competencias"
or
"educacao
em
enfermagem" or "educacao profissionalizante"
[descritor
de
assunto] and "enfermagem"
[palavras]

6

1

SCIELO

educacao baseada em competencia or educacao
baseada em competencias or educacao basica e
profissional de jovens e adultos trabalhad [todos
os
índices] and enfermagem
[todos
os
índices] and educacao em enfermagem [todos os
índices]

16

1

MEDLINE

enfermagem [palavras] and "educacao baseada
em competencias" [descritor de assunto
primário] and "educacao
profissionalizante"
[descritor de assunto]

1

0

BDENF

"educacao baseada em competencias" [descritor
de assunto] and "educacao em enfermagem"
[palavras] and "educacao
profissionalizante"
[palavras]

0

0

IBECS

"educacao baseada em competencias" [descritor
de assunto] or "educacao profissionalizante"
[descritor de assunto] and "educacao em
enfermagem" [palavras]

8

0

1

1

32

3

Busca
Reversa
TOTAL

FONTE: DIAS (2012).
A população do estudo foi composta por 32 artigos, sendo um encontrado por busca
reversa.

A amostra foi composta por artigos que responderam aos questionamentos que
nortearam o estudo sendo eles: “o ensino por competências é utilizado no ensino técnico em
enfermagem no Brasil?” e “Em caso, afirmativo, qual ou quais competências são desenvolvidas
nos cursos técnicos em enfermagem?” Para tanto os 32 artigos que compuseram a população,
foram submetidos ao instrumento de coleta de dados criado pela própria autora. Sendo assim, a
amostra do estudo foi composta por 3 artigos.
Critérios de inclusão
Foram incluídas as publicações do tipo artigo científico pelo fato de os mesmos
envolverem pesquisas com controle nos resultados e possuírem um nível de evidência científica
elevado. Não foi delimitado um período de tempo para não limitara busca. Os idiomas escolhidos
foram inglês, português e espanhol desde que falasse sobre a temática proposta na realidade
brasileira.
Variáveis de estudo
Para análise da literatura pesquisada, foram utilizadas as variáveis relacionadas aos
autores, às publicações e também à variável referente á utilização do ensino por competências
no ensino profissionalizante do técnico em enfermagem no Brasil.
Análise dos dados
Foi realizada uma análise descritiva dos artigos que compuseram a amostra. A análise
constou de uma caracterização dos estudos utilizados na presente pesquisa e da identificação
das competências desenvolvidas no ensino profissionalizante técnico em enfermagem.
Além da análise descritiva, os resultados também foram apresentados em forma de
quadros sinópticos para sintetizar os resultados obtidos e para melhor compreensão por parte da
comunidade científica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Resultados
Dos três estudos que compuseram a amostra dois são oriundos de Escolas técnicas e um
da universidade. Os artigos utilizados nesse estudo foram desenvolvidos no estado do Rio de
Janeiro (dois) e São Paulo (um).
Os autores principais dos artigos da amostra atuam nas seguintes áreas: Faculdade
Bezerra de Araújo, Serviço de Cardiologia do Hospital Municipal Miguel Couto, Departamento de
Metodologia e Ensino em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery – UFRJ, Fundação de
Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec), Instituto de Pesquisa Clínica Evandro
Chagas, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Escola Técnica Estadual de
Enfermagem Herbert Daniel de Souza, Centro Universitário Plínio Leite, Universidade Federal
Fluminense (UFF), Universidade Gama Filho, Universidade de São Paulo e Fundação Antônio
Prudente.
No que se referem aos cargos e profissões, 55,5% eram enfermeiras, 11% enfermeirapedagoga, 33% diretoras de escola, 11% coordenadora de curso, 11% analista de gestão em
saúde, 22% eram professores.
Quanto a qualificação, teve-se 44% mestres em enfermagem, 11% mestre em Ensino de
Ciências da Saúde e do Meio Ambiente, 11% especialista em Promoção de Saúde, 11% mestre em
Direito, um doutor em enfermagem e 11% doutor em Educação.

Os resultados possibilitaram inferir que os estudos sobre ensino por competências no
ensino profissionalizante em enfermagem se dão nos campos: da educação técnica e
universidade. O período das publicações encontradas foi de 2004 a 2009. O quadro 2 sintetiza
tais informações:
Quadro 2. Características dos artigos quanto à profissão, qualificação e área de
Atuação dos autores.
Literatura
Profissão
Qualificação
Área de Atuação
CARVALHO,V Professor e Mestre e doutor
• Faculdade Bezerra de Araújo, Serviço de
IANNA
Enfermeiro
Cardiologia do Hospital Mun. Miguel
(2009)
Couto,
• Departamento de Metodologia e Ensino
em Enf. Escola de Enfermagem Anna
Nery
KOBAYASHI, Enfermeira- Mestre e doutor
• Universidade de São Paulo e Fundação
LEITE (2004) pedagoga e
Antônio Prudente.
professor
SANT’ANNA, Enfermeiro, Mestre e
• Fundação de Apoio à Escola Técnica do
et al. (2008) professor,
especialista.
Estado do Rio de Janeiro (Faetec),
diretor de
• Instituto de Pesquisa Clínica Evandro
escola e
Chagas, Universidade Federal do Estado
coordenado
do Rio de Janeiro (Unirio),
r de curso.
• Escola Técnica Estadual de Enf.Herbert
Daniel de Souza,
• Centro Universitário Plínio Leite,
• Universidade Federal Fluminense,
• Universidade Gama Filho
FONTE: DIAS (2012).
Embora na busca sistemática de estudos tenha se utilizado três línguas (português, inglês
e espanhol) todos os artigos encontrados são nacionais. Importante destacar que o estudo de
Carvalho e Vianna (2009) é nacional, mas publicado em periódico de língua espanhola, sendo os
demais publicados em língua portuguesa.
No que diz respeito ao delineamento da pesquisa, todos os artigos da amostra são
estudos qualitativos do tipo descritivo. As características das publicações quanto, à fonte, ao
delineamento e ao tipo de publicação dos artigos da amostra estão dispostos no quadro 3

Quadro 3. Características das publicações quanto à fonte, delineamento e tipo de
pesquisa

Literatura
CARVALHO,VIANNA
(2009)
KOBAYASHI, LEITE
(2004)

Base de dados
Busca Reversa

Delineamento
Qualitativo

Tipo de Estudo
Descritivo

SCIELO

Qualitativo

Descritivo

SANT’ANNA, et al.
(2008)

LILACS

Qualitativo

Descritivo

FONTE: DIAS (2012).
Como resposta aos questionamentos que nortearam esse estudo: “O ensino por
competências é utilizado no ensino técnico em enfermagem no Brasil?” e “Em caso, afirmativo,
qual ou quais competências são desenvolvidas nos cursos técnicos em enfermagem?”
encontramos que o ensino por competências é utilizado no curso técnico de nível médio
profissionalizante em enfermagem no Brasil e que as competências desenvolvidas referidas nas
amostras foram as seguintes famílias, segundo a classificação de Perrenoud (2000): “1. Organizar
e dirigir situações de aprendizagem”, “2. Administrar a progressão das aprendizagens” e “10.
Administrar sua própria formação contínua”.
Discussão
No estudo de Carvalho e Vianna (2009), foram desenvolvidas duas famílias de
competências: “1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem” e “10. Administrar sua própria
formação contínua”. Estes autores afirmaram que no caso do estudo realizado por eles, a
articulação de conteúdos do atual currículo tornou-se cada vez mais explícita. Tais princípios se
traduziram por meio de uma prática pedagógica que visou garantir ao profissional de
enfermagem as competências indispensáveis que lhe possibilitem não só prestar uma assistência
integral ao cliente, mas também ampliar suas qualificações. Dessa forma, estariam atendendo as
exigências do mercado de trabalho cada vez mais instável, em decorrência da busca pela
melhoria da qualidade e da produtividade de serviços.
Kobayashi e Leite (2004) desenvolveram seu estudo no Estado de São Paulo na fase de
transição para o currículo por competências no ensino técnico de nível médio profissionalizante
em enfermagem. Como resultado, concluíram que as competências gerais e específicas do
Técnico em Enfermagem são relacionadas respectivamente a: saber fazer (59 e 54%), aprender a
conhecer (34 e 45%) e a saber-ser (7 e 1%), correspondentes as duas famílias de competências: “
2. Administrar a progressão das aprendizagens” e “10. Administrar sua própria formação
contínua”.
Do estudo feito por Kobayashi e Leite (2004)1, pode-se inferir que ainda prevalece o saber
fazer na educação profissional, com tendência a fundamentar e instrumentalizar esse fazer com
conhecimento. Sendo assim os docentes da enfermagem precisam estar atentos em desenvolver
1

Refere-se ao estudo “Formação de competências administrativas do técnico em enfermagem.

“o saber ser” durante a formação do profissional técnico em enfermagem explorando, assim,
suas potencialidades.
Sant’Anna e seus colaboradores (2008) enfatizaram no seu trabalho o processo de
reorganização curricular dos cursos técnicos de nível médio profissional em enfermagem
baseado por competências. Em seu plano de ensino, destacaram as competências do “saber
fazer” e o “saber”, compreendidas em uma família de competência: “1. Organizar e dirigir
situações de aprendizagem”. Os autores referem que a partir de uma nova estrutura curricular,
que enaltece a formação de profissionais de enfermagem competentes para o desempenho da
sua prática profissional , é que pode ocorrer mudanças no setor da saúde, sobretudo na saúde
pública.
Assim, formar profissionais técnicos em enfermagem para o trabalho não é mais
instrumentalizar mão de obra, e sim, formar profissionais com autonomia, críticos e competentes
para atuar no campo da saúde que passa por constantes transformações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos são provenientes de instituições acadêmicas dos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, são nacionais e qualitativos. Isso mostra que a produção brasileira é fundamental para o
conhecimento da temática em nível nacional e mundial. Mostram, também, a necessidade de
mais estudos quantitativos que complementem dados desses estudos qualitativos, e ainda, a
necessidade de aumentar a produção sobre o assunto nestes dois tipos de delineamento, a fim
de avançar no conhecimento produzido.
Foi observado que o uso do ensino por competências no Curso técnico de nível médio
profissional em enfermagem ainda é tímido. As competências desenvolvidas foram: “1. Organizar
e dirigir situações de aprendizagem”, “2. Administrar a progressão das aprendizagens” e “10.
Administrar sua própria formação contínua”. Sendo as mais desenvolvidas: “1. Organizar e dirigir
situações de aprendizagem”, e a “10. Administrar sua própria formação contínua”.
Embora a utilização do ensino por competências na educação profissional tenha sido
previsto na LDB, os resultados deste estudo possibilitam inferir que esses dados só refletem
como está estabelecida a formação profissional. Ainda, a educação, baseada somente na prática,
reforçando a necessidade de mudanças.
Diante do que foi exposto neste estudo, concluí-se que o ensino por competências é um
método que permite ao discente ser agente construtor do seu conhecimento, permite aos
docentes trabalhar questões de reflexão e crítica sobre as práticas adotadas em enfermagem e
forma profissionais que adquiram o hábito de tornar decisões embasadas em seu conhecimento
prévio e julgamento. Nos estudos observou-se que, mesmo não sendo utilizadas as dez famílias
de competências descritas por Perrenoud (2000), pode-se implantá-las, aos poucos, no nosso
contexto de docentes do Curso técnico de nível médio em enfermagem.
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RESUMO

Introdução: Este trabalho objetivou a realização de
oficinas relacionadas à saúde, educação, comunicação
e rádio, bem como o estímulo à criação de uma mídia
de característica própria pelos adolescentes
participantes em uma escola pública na cidade do
Recife-PE. O projeto integrou alunos de graduação e
pós-graduação,
emergindo
das
oficinas
as
necessidades dos adolescentes e o início da
elaboração dos produtos midiáticos como tecnologia
do ensino na melhoria da qualidade de vida da
população estudada e aos ouvintes da rádio poste da
escola objeto de estudo. Método: estudo descritivo,
exploratório com abordagem qualitativa. A amostra foi
composta por alunos de 12 a 19 anos, selecionados
juntamente com a equipe escolar. A referida
Instituição foi selecionada por possuir rádio instalada
em suas dependências. Resultados: Através de

ferramentas de diagnóstico, os temas de interesse dos
participantes e da comunidade escolar surgiram como:
Acidentes com motos, anemia, dengue e pouca
participação da população na política. Dessa forma,
emergiram destes, cinco programas radiofônicos.
Conclusão: tornam-se necessárias novas alternativas
para abordar e ampliar o alcance à educação em
saúde, permitindo aos graduandos de Enfermagem a
análise das ferramentas necessárias para o
desenvolvimento de uma atenção de qualidade,
priorizando o contato com a população e o
planejamento das ações de saúde. É possível também
a estimulação do protagonismo e criticidade do
público jovem envolvido nas produções, permitindo a
criação de uma mídia própria e significativa e o
estabelecimento de vínculo mais próximo entre os
mesmos e a comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Rádio, Comunicação, Educação em saúde, Adolescente, Enfermagem.

Abstract

Introduction: This study aimed to conduct workshops
related to health, education, communication and radio
as well as to encourage the creation of a media
characteristic of the adolescent participants in a public
school in the city of Recife -PE. The project integrated
undergraduate and graduate, emerging from the
workshops to the needs of teens and early development
of media products such as teaching technology in
improving the quality of life of the population studied
and the radio listeners post school study object.
Method: A descriptive, exploratory qualitative study .
The sample was composed of students from 12 to 19
years, selected along with school staff. That institution
was selected because it has a radio installed in its

premises. Results: Through diagnostic tools, the topics
of interest of the participants and the school community
emerged as accidents with bikes, anemia , dengue and
low citizen participation in politics. Thus emerged these
five radio programs. Conclusion: become necessary new
alternatives to address and expand the scope of health
education, allowing nursing students to analyze the
tools necessary to develop high-quality care , prioritizing
contact with the population and in planning health . You
can also stimulating role and criticality of the young
people involved in the productions , allowing the
creation of a separate and significant media and the
establishment of closer ties between them and the
community .

KEYWORDS: Radio, Communication, Health Education, Adolescent, Nursing.

JOVENS COMUNICADORES EM SAÚDE NA ESCOLA: TRANSFORMANDO O RECEPTOR ATIVO EM
COMUNICADOR CRIATIVO
INTRODUÇÃO
Apesar do artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA preconizar que toda criança e
adolescente tem direito à liberdade de opinar e de se expressar, ainda é discreta a permissão aos
mesmos de serem portadores autênticos do direito de participar direta e ativamente com
pensamento e possuir iniciativa nos meios de comunicação pública ou em seus ambientes de
convivência social, como escolas e outros.
Adolescentes e jovens são pouco reconhecidos em sua dimensão dupla: como pessoa individual
e como ser social (nas decisões que afetam sua vida na sociedade). Mais do que meros espectadores,
os adolescentes e jovens são protagonistas de suas próprias histórias e, por esse motivo, têm muito a
dizer.
A adolescência é uma fase da vida humana, caracterizada por um conjunto de transformações
sócio psicológicas, deixando o indivíduo exposto a um modelo de vida até então desconhecido, de
certa forma vulnerável, mas ao mesmo tempo estabelecendo padrões comportamentais e sonhos
que permearão toda a vida. Os padrões comportamentais se definem dentro de um ambiente que
envolve a família, os pares, a escola, o social, dentre outros, onde, o adolescente sofre influências na
sua formação e construção da personalidade de um futuro adulto (NETO, DIAS, CUNHA, ROCHA,
2007).
Segundo Whaley e Wong (1999), a escola é um elemento significativo para o escolar, pois pode
viabilizar situações que possibilitem processo de ensino-aprendizagem para o bem-estar de seus
estudantes, além de apresentar-se como agente de socialização, exercendo influência significativa no
desenvolvimento social.
Numa sociedade informativa e de ampliação do conhecimento, modificam-se também, os
modos de aprender e ensinar, portanto, a mídia e as tecnologias de comunicação e informação
podem ser aliadas nas formas de busca do conhecimento (RADDATZ, 2010). O rádio, por ser um meio
de fácil acesso e baseado na oralidade, torna-se um instrumento dinamizador de desenvolvimento
das práticas educomunicativas quando inserido nos espaços educativos com uma proposta definida e
centrada para esse fim, principalmente no ensino fundamental e médio. É preciso apenas que se abra
uma relação de diálogo entre adolescentes e a escola para que as ações educativas aproximem os
campos da comunicação, educação e saúde (RADDATZ, 2010).
Por observar o rádio como um dispositivo de grande potencial pedagógico, que possibilita a
ensinagem sobre a produção de discursos, e destacando especial atenção ao processo coletivo
(BALTAR, 2008), foi desenvolvido o projeto de extensão: Jovens comunicadores em saúde:
Transformando o receptor ativo em comunicador criativo. Este projeto objetivou a promoção de
oficinas voltadas para as temáticas de comunicação, educação e saúde para adolescentes estudantes
da rede pública de ensino, que foram realizadas por acadêmicos de Enfermagem, docentes de
Enfermagem, Comunicadores Sociais e parceiros das Escolas, fortalecendo a construção
compartilhada, além de ter estimulado a elaboração de uma mídia própria e significativa pelos
adolescentes em seu ambiente escolar, para atender aos propósitos de transformar jovens
receptores ativos em comunicadores criativos.
Dessa forma os graduandos de Enfermagem foram capazes de desenvolver as atividades e garantir os
objetivos do projeto, democratizando as informações em educação e saúde, além de propor e

realizar mudanças nos processos sociais que envolvem o público-alvo do projeto, permitindo também
alterações nas próprias concepções dos futuros profissionais de Enfermagem e novas propostas no
que diz respeito ao planejamento das intervenções dos cuidados de Enfermagem em saúde através
das mídias.
OBJETIVOS
Geral:
• Construir oficinas em rádio, comunicação e em saúde, com estudantes adolescentes da rede
pública de ensino da escola estadual Dom Vital, sensibilizando-os para a promoção de jovens
comunicadores em saúde em seus ambientes colegiais.
Específicos:
• Promover a realização de oficinas participativas em comunicação, rádio e em saúde com
discentes da graduação e pós-graduação em Enfermagem, docentes de Enfermagem e
parceiros a fim de garantir o alinhamento e democratização das informações técnicocientífica;
• Utilizar as oficinas em rádio, comunicação e saúde como estratégia de interação com os
estudantes adolescentes, acadêmicos de Enfermagem, docentes de Enfermagem e parceiros,
favorecendo a construção compartilhada de saberes;
• Aumentar a participação efetiva e informada dos adolescentes estudantes em seus ambientes
escolares, promovendo saúde através da comunicação;
Estimular a possibilidade de elaboração de uma mídia própria e significativa pelos adolescentes em
seus ambientes escolares que atenda aos propósitos de transformar jovens receptores ativos em
comunicadores criativos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa. A amostra foi composta
por 12 alunos, e o estudo foi desenvolvido na Escola Estadual Dom Vital, na Cidade do Recife. O
critério de inclusão dos participantes era estar na faixa etária entre 12 e 19 anos e ser aluno
regularmente matriculado na escola em questão. O estudo desenvolveu-se a partir de uma
metodologia participativa utilizando oficinas, da qual é definida como uma proposta de
aprendizagem compartilhada, por meio de atividade grupal, face a face, com objetivo de construir
coletivamente os materiais educativos, sendo os coordenadores, facilitadores do debate, partindo
sempre de dúvidas, opiniões e valores dos próprios participantes. Para que a produção fosse possível,
os acadêmicos de Enfermagem participaram de oficinas de elaboração de produtos radiofônicos para
ter conhecimento sobre o processo. Essas ações aconteceram durante o período de agosto de 2012 a
julho de 2013, promovidas por um jornalista e sanitarista que capacitou o grupo em 20 oficinas, com
as seguintes abordagens: Diagnóstico Participativo, Educomunicação, A História do Rádio, Tipos de
Programas Radiofônicos, Produção de Rádio. Essas oficinas instrumentalizaram o grupo de 20 alunos
de enfermagem não só para a confecção dos produtos radiofônicos próprios do Departamento de
Enfermagem, mas também para dar início ao projeto na Escola Dom Vital orientando os jovens e
estimulando seu protagonismo, além de utilizar essas novas ferramentas no seu cotidiano nas

atividades acadêmicas, no contato com os usuários, na criação de formas inovadoras no cuidado
através dos programas de rádio, visto a importância da utilização desse meio de comunicação pela
sua função social como disseminador de informações atingindo várias classes. Os trabalhos com os
adolescentes da Escola Estadual Dom Vital iniciaram no mês de maio finalizando em outubro de
2013, essas oficinas tiveram como objetivo identificar as reais necessidades dos adolescentes como
também capacitá-los para a produção midiática, além de instigá-los para uma reflexão crítica e
construtiva nas mudanças desejas. Como também despertou o grupo de enfermagem para uma
maior sensibilidade para enxergar e analisar a sociedade de uma forma mais realista para tentar
junto aos adolescentes uma construção de produtos midiáticos mais coerentes. Desta forma foram
construídos cinco produtos radiofônicos definidos pelos jovens, assim como trabalhados diretamente
pelos mesmos no que diz respeito à montagem, entrevista e edição.
O projeto da pesquisa teve inicio após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de
Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco e respeitou as normas e diretrizes da
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, número do CAAE: 08442112.7.0000.5208.
Dessa maneira, a investigação atendeu aos requisitos preestabelecidos na resolução nº 466/12 e nº
370 de março de 2007 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (CNS/MS) e suas
complementares e as demais resoluções emanadas do Conselho Nacional de Saúde relativo à Ética
em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CONEP/CNS/MS), resguardando os princípios éticos da
justiça, beneficência e da não maleficência.
Aos participantes da pesquisa ou seus responsáveis quando menor de idade, foi entregue o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, em que eram explicados os objetivos da pesquisa, a presença do
anonimato e a possibilidade de desistência da mesma, caso julgasse necessário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados e as discussões de cada oficina são apresentados abaixo:
Oficina 01
Oficina 02
Oficina 03
Oficina 04
Oficina 05
Oficina 06
Oficina 07
Oficina 08
Oficina 09
Oficina 10
Oficina 11
Oficina 12

- Introdução do projeto aos alunos da Escola Dom
Vital.
- Mapa falante/ diagnóstico participativo.
- Realização de atividades intermediárias.
- “Quem sou, quem somos”.
- Mídia: Rádio.
- Atividades de afirmação e revalidação.
- Indústria cultural.
- A história do rádio/ Tipos de programas.
- Pauta. - Elucidar a importância de uma pauta em
um programa de rádio.
- Árvore de problemas.
- Produção de pauta e técnicas de gravação de
áudio.
- Script. – Realização de dinâmica de
descontração.
Cobrança de atividades de entrevista.
Realização de novas entrevistas.

Oficina 13
Oficina 14
Oficina 15
Oficina 16
Oficina 17
Oficina 18
Oficina 19

Realização de produção de scripts.
Revisão de TCLE’s.
- Plano de trabalho, ata e relatório.
- Gravação.
- Edição.
- Pautas e scripts.
- Gravação.
- Gravação e edição.
- Encerramento.

Oficina 1:
Apresentação do projeto, da equipe executora e das expectativas. - Foram realizadas ações para
instigar a vontade de participação dos jovens no projeto, além de explanação sobre o projeto
(cronograma e temáticas), atividades de apresentação e questionamentos sobre as expectativas
relacionadas ao projeto por parte dos jovens. Apresentação e entrega do TCLE.
Oficina 2:
Realizada em sala a confecção do mapa falante em conjunto (abordados os temas: serviço no bairro,
lazer, e problemas, além das possíveis soluções). Reapresentação do TCLE para novos integrantes.
Observou-se que não se faz interessante permitir a realização da atividade em casa, pois os alunos
não concluem as tarefas solicitadas.
Oficina 3:
Realizada tempestade de ideias sobre palavras que representavam tudo o que os jovens estavam
vivenciando naquele momento e que representassem o projeto. Foi eleito pelos próprios jovens o
nome “Rádio Diversão e Comunicação”. Confecção do contrato de convivência e discussão das regras
que o permeavam.
Oficina 4:
Elaboração individual de desenhos que descrevam defeitos e qualidades do aluno e de sua família;
Apresentação expositiva dos desenhos. Com a chegada de membros novos, as facilitadoras
perceberam que os mesmos não queriam colaborar com a dinâmica ou com o andamento do projeto;
no entanto, os participantes mais antigos realizaram todas as atividades propostas.
Oficina 5:
Coletadas informações sobre o conceito e entendimento dos jovens sobre “rádio”. Realizada
atividade de leitura e identificação da linguagem utilizada no rádio, através da comparação entre
uma mesma notícia veiculada por dois diferentes meios.

Oficina 6:
Reafirmação do acordo de convivência; Análise de aderência dos participantes; Resgate do nome da
rádio e objetivos do projeto. Aplicação do TCLE e revalidação do perfil dos alunos participantes do
projeto. - Como muitos dos integrantes presentes nessa reunião eram novatos, realizaram-se
atividades de reafirmação e revalidação, com o objetivo de explanar sobre o projeto, além da
repetição de atividade de apresentação com os novos integrantes. Como atividade paralela, o
representante da rádio ficou responsável por recolher a ficha cadastral e os TCLE’s devidamente
preenchidos dos integrantes novatos.
Oficina 7:
Mostrar a evolução da educação no Brasil. Descobrir como a escola em questão utiliza as mídias para
educação. Debater sobre o cenário da indústria cultural no Brasil e o papel da rádio na escola.
Informações adicionais ao código de ética. - Realizada explanação e discussão sobre o
comportamento da escola com relação à informação e conhecimento. Utilizados trechos de música e
textos como base para discussão sobre a indústria cultural. Os jovens mostraram-se interessados no
assunto, além de demonstrar grande carga de conhecimento no que se refere à alienação do
consumismo e também da democratização que deve haver na rádio comunitária.
Oficina 8:
Abordar a temática sobre a História do rádio no Brasil. Explanar as principais características dos tipos
de programas. Expor os áudios dos respectivos tipos de programas. - Foi realizada leitura em grupo
de texto sobre a história do rádio, o qual foi posteriormente, discutido. Foram apresentados aos
jovens os tipos de programa que poderiam ser utilizados através de áudio. Os integrantes da rádio
mostraram-se indecisos com relação ao tipo de programa que deveria ser selecionado para
transmissão na escola e as facilitadoras os conduziram à atividade de entrevista com os demais
alunos da escola, a fim de obter suas opiniões sobre os tipos de programa que eles desejariam ouvir.
Oficina 9:
Elucidar a importância de uma pauta em um programa de rádio. - Foram abordados a importância de
uma pauta na produção de um programa e os componentes que a pauta deve possuir, para que
esteja completa e de acordo com o tema abordado. Os componentes da pauta foram explicados de
maneira simples e de fácil entendimento através de exemplos do cotidiano. Após a explanação, os
jovens foram orientados e conduzidos à produção das próprias pautas, sendo estabelecido o tema
dengue. Determinou-se que os alunos realizariam entrevistas sobre o tema para dar continuidade às
oficinas.
Oficina 10:

Através dos relatos de experiência dos alunos, foi resgatado o assunto da reunião anterior: pauta
(dengue: definição da doença, objetivos e perguntas). Com o objetivo de escolher os temas para a
produção dos programas radiofônicos, sugeriu-se que os jovens construíssem uma árvore de
problemas a partir dos principais problemas encontrados através do mapa falante. Os alunos
demonstraram interesse pela atividade e conhecimento acerca dos problemas da comunidade e dos
fatores que contribuem para os mesmos, elegendo o tema “Perigo no caminho de casa para a escola”
como o de maior relevância. Dessa forma, definiu-se o principal causador do problema (nó crítico),
segundo as percepções dos jovens: a pouca participação da população em relação à política. Além
disso, sugeriu-se nova pesquisa e entrevista com os demais alunos da escola a fim de registrar quais
os assuntos de saúde que eles gostariam que fossem abordados nos programas.
Oficina 11:
Os alunos não realizaram a entrevista sugerida na aula anterior. Dessa maneira as facilitadoras
orientaram a realizá-las naquele momento. Após análise dos temas colhidos, temos alguns exemplos:
Acidentes com moto, anemia, dengue e drogas. Com a orientação das facilitadoras, realizou-se a
produção de três pautas sobre a pouca participação da população em relação à política. Ficando
acordado que os alunos realizariam as entrevistas da pauta durante a semana, as facilitadoras
explicaram as melhores técnicas para obter uma boa gravação de áudio.
Oficina 12:
Através da exposição e explanação, as facilitadoras mostraram as chamadas “ferramentas de
trabalho” utilizadas para organização e suporte para aqueles que desejam orientar uma boa reunião
ou qualquer outro tipo de trabalho. Ficou acordado que a cada reunião seria eleito um responsável
para registro das reuniões.
Oficina 13 :
Após dinâmica de descontração, os alunos realizaram entrevistas em duplas utilizando os aparelhos
de celular como ferramenta de gravação. Dessa forma, iniciou-se a confecção dos scripts baseados
nas pautas anteriormente produzidas. No fim da reunião, os jovens foram questionados sobre suas
impressões acerca do fato de entrevistar outra pessoa. Relataram que há sempre um nervosismo
inicial, mas depois a atividade torna-se prazerosa e extremamente interessante.
Oficinas 14 a 19:
A partir da oficina de número 14 deu-se início às produções propriamente ditas, realizando-se a
produção de pautas e scripts, demonstração e treino com a ferramenta de trabalho “Audacity”,
gravação de locução de programas e edição dos mesmos, havendo diferentes impressões por parte
do participantes das atividades (mostraram-se inicialmente relutantes em realizar a gravação dos
programas e justificaram ter vergonha de participar da atividade, dificuldade em relação aos

componentes do script que foram sanadas através do auxílio das monitoras, interesse em
participação) e ocorrendo a última oficina com o intuito de encerramento do projeto.

CONCLUSÃO
O desenvolvimento do projeto possibilitou o desenvolvimento de novas alternativas para abordar e
ampliar o alcance da educação em saúde, permitindo aos graduandos de Enfermagem a análise das
ferramentas necessárias para o desenvolvimento de uma atenção de qualidade e que priorize o
contato com a população e o planejamento das ações de saúde. Possibilitou, da mesma forma, a
estimulação do protagonismo e criticidade do pensamento do jovem envolvido direta e
indiretamente nas produções, permitindo a criação de uma mídia própria e significativa, além de
estabelecer um vínculo mais próximo entre os jovens e a realidade de sua comunidade.
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RESUMO
Este artigo teve a finalidade de reorientar o fazer
pedagógico na prática de ensino para o cuidado em
saúde mental. Foi realizada uma pesquisa documental,
do tipo exploratória, com abordagem da vertente
epistemológica de estudo, qualitativa. O estudo
evidenciou que as proposições de novas práticas para o
processo de ensino de saúde mental permitiram uma
reflexão sobre a realidade do ensino do tema na
atualidade colocando-nos ciente de que grande parte
dos cursos de graduação em enfermagem estudados, o

ensino da atenção em saúde mental ainda continua
calcado no modelo tradicional de cuidado, ou seja, o
hospitalocêntrico.

PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; currículo; enfermagem; ensino.

TRAINING OF NURSES TO CARE IN MENTAL HEALTH: NEW CHALLENGES FOR EDUCATION
INSTITUTIONS
ABSTRACT
The study aimed to: identify through the curriculum
of the undergraduate courses in nursing and has been
approached the teaching of mental health care;
Discuss the importance of integration of disciplines
within courses that prepare nurses to work in this

KEY-WORDS: mental health; curriculum; nursing; teaching

field, in order to stimulate the formation of
professionals more committed to the health reality
and its transformation. We carried out a desk
research, the exploratory, the epistemological
approach
to
the
study,
qualitative.

A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO PARA O CUIDAR EM SAÚDE MENTAL: NOVOS DESAFIOS PARA
AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
INTRODUÇÃO
Neste momento em que vivenciamos na assistência de enfermagem em saúde mental, a
mudança de paradigma do modelo asilar para o modelo psicossocial, identificamos, também, a
transformação do foco da doença mental para a existência do sofrimento psíquico do paciente
(OLSCHOWSKY e DUARTE, 2007).
Como consequência positiva desse processo, o ensino de enfermagem, tem sido
compelido a mudar, de forma a atender aos desafios de ampliação do campo de ação do
enfermeiro que cuida na saúde mental, requerendo, uma formação que se beneficie de uma
orientação prática fundamentada na ética, na cidadania e na humanização (BRUSAMARELLO ET
AL.; 2009).
Tais evidências, levaram, em 2010, a comissão da IV Conferência de Saúde mental a
determinar que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação promovessem uma ação
intersetorial, junto às instituições de ensino superior, nos cursos de graduação da área da saúde,
educação e assistência social a adequação dos currículos. Assim, o que se percebe, é que tais
considerações estão provocando uma revisão e re-orientação no projeto político pedagógico de
cursos em diversas Instituições de Ensino Superior (IES) implicadas com a formação na
Enfermagem. Tal necessidade surge do consenso de que não há como transformar o paradigma
de atenção em saúde mental e o sistema de saúde, sem atuar na formação dos profissionais
envolvidos na assistência dos usuários atendidos na rede de serviços de saúde mental (COSTA E
GERMANO, 2007, p.03).
Diante do exposto, torna-se urgente e necessário conhecer: como vem ocorrendo o
ensino do tema “saúde mental” nos currículos do curso de graduação em Enfermagem? Com a
finalidade de reorientarmos esse fazer pedagógico na prática de ensino para o cuidado em saúde
mental.
Assim, o estudo se justifica por sua relevância a partir da constatação de que a discussão
do currículo da enfermagem suscitará importantes aspectos sobre o ensino de saúde mental na
enfermagem, contribuindo, assim com as instituições formadoras em sua árdua missão de
reconstrução dos seus Projetos Políticos Pedagógicos, no que se refere à atenção à saúde mental.
Os objetivos definidos para esse estudo foram: identificar, por meio dos planos de ensino das
disciplinas do curso de graduação em enfermagem, como vem sendo abordado o ensino do tema
saúde mental; discutir sobre a importância da sincronização dos conteúdos relacionados à saúde
mental.
METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa documental, do tipo exploratória, com abordagem da vertente
epistemológica de estudo qualitativa. Compreendemos que na perspectiva deste estudo o uso de
documentos constitui na riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar, além da
própria possibilita de ampliar o entendimento do objeto de estudo cuja compreensão necessita
de contextualização histórico-social.

Para Cellard, (2008) uma importante justificativa para o uso de documentos em pesquisa
é que ele permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. A análise

documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos,
grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros.
O estudo ocorreu durante os meses de outubro de 2011 e janeiro de 2012 e teve como
fonte, os planos de ensino das disciplinas de 10 cursos de graduação em enfermagem, nos quais
se buscou identificar apontamentos sobre o tema “saúde mental” nas súmulas, objetivos,
conteúdos e literatura de cada disciplina do currículo.
A coleta das informações referentes aos tópicos relevantes para o desenvolvimento do
estudo foi anotada em fichas, constando de identificação da disciplina, semestre, objetivos e
referências que indicavam o tema saúde mental.
Os dados foram analisados segundo a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2010),
sendo realizadas leituras e interpretações do material, à luz do referencial e conforme as
experiências de ensino vividas pelo autor.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A seguir, apresentamos os resultados identificados no processo de pesquisa, mediado
com a explicitação de algumas das informações que consideramos mais importantes para a
compreensão da metodologia empregada, de modo que se faça notório a forma que procedemos
diante das decisões que foram necessárias ser tomadas ao longo da pesquisa.
Nesse sentido, lançamos mão como estratégia metodológica de evidenciarmos eixos e
categorias nas informações oriundas da análise do conteúdo. As categorias foram definidas a
partir da similaridade entre os conteúdos, observante as variáveis de interesse utilizadas como
guia norteador da busca de dados nos planos de ensino, ou ainda, tendo desta forma como
unidade de registro, o tema ou os núcleos figurativos comuns.
A análise de conteúdo temática caracteriza-se em método de tratamento dos dados
coletados e formatados, enquanto textos, que vislumbrando a análise da comunicação/escrita,
busca a compreensão de conteúdos manifestos e ocultos através da organização dos dados em
categorias definidas por expressão ou palavra.
No primeiro momento, de posse dos 10 planos de ensinos obtidos por solicitação formal,
seguido de termo de confidencialidade para as instituições participantes e, por conseguinte,
garantia do sigilo e anonimato. Assim, a amostra deste estudo foi constituída por 10 cursos de
graduação em enfermagem pertencentes a instituições privadas de ensino da cidade do Rio de
Janeiro. Três, com turno de funcionamento diurno/matutino e vespertino e sete
diurno/matutino.
Excetuando uma instituição cujo processo ainda se encontrava em transição, todas
possuem seu curso aprovado pelo MEC, sendo que apenas 4 instituições foram reconhecidas
pelo referido órgão. Vale ressaltar, que quanto a carga hora total do curso embora exista uma
heterogeneidade nesse aspecto, todas as instituições se encontram em cumprimento com o
atendimento do mínimo de 4.000 horas estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos
cursos de graduação em Enfermagem (BRASIL, 2010).
Abaixo, no Quadro 1, tem-se a primeira estratificação de importantes variáveis do estudo,
no qual é possível inferir importantes observações a respeito do contexto analisado, como por
exemplo, o crescimento vertiginoso de números de cursos de enfermagem na ultima década.

Quadro 1 – Demonstrativo dos resultados das variáveis de interesse do estudo (2012).
Instituições
Variáveis de interesse
Ano de criação
do curso
Instituição A

2008

Forma de
ingresso
Vestibular

Número de
vagas ano
50

Carga hora da disciplina
Teórica/prática: 30h
Estágio: Não obrigatório

Instituição B

2002

Vestibular

50

Teórica/prática: 30h
Estágio: 15h

Instituição C

2002

Vestibular

30

Teórica/prática: 28h
Estágio: 15h

Instituição D

2006

Vestibular

50

Teórica/prática: 28h
Estágio: 15h

Instituição E

1999

Vestibular

100

Teórica/prática: 30h
Estágio: Não obrigatório

Instituição F

2000

Vestibular

50

Teórica/prática: 20h
Estágio: 15h

Instituição G

1996

Vestibular

50

Teórica/prática: 28h
Estágio: 15h

Instituição H

2003

Vestibular

100

Teórica/prática: 30h
Estágio: Não obrigatório

Instituição I

2002

Vestibular

50

Teórica/prática: 30h
Estágio: Não obrigatório

Instituição J

2001

Vestibular

100

Teórica/prática: 30h
Estágio: 15h

Fonte: Município do Rio de Janeiro - RJ (2012).

Contextualizando esse achado, nota-se que a realidade constatada neste estudo está em
conformidade com o crescimento dos cursos de enfermagem no panorama nacional brasileiro,
pois de acordo com os dados disponibilizados pelo MEC/INEP/DEAS, em 2004 existiam 415 cursos
de graduação em enfermagem em todo país. Em 2007 esse número passou para 540, o que
significa um incremento de 83,5%.
Em 2012, já somavam-se 593 cursos, indicando uma expansão de 14,8% nos últimos 4
anos, sendo o setor privado responsável por 84% desse oferta. Entende-se que o crescimento do
país e de sua infra-estrutura tem contribuindo para o aumento dos campos de inserção
profissional (TEIXEIRA, et al.; 2006).
No campo da saúde mental tem se observado a inserção de novos dispositivos na rede de
serviços de saúde mental onde o engajamento do enfermeiro é extremamente relevante para o
funcionamento do serviço, a exemplo, tem-se os consultórios de rua e unidade de redução de
danos, que “embora não seja regulamentada pelo Ministério da Saúde, segue todas as diretrizes
do Programa Nacional de Saúde Mental” (HENNA, et al.; 2008, p. 03), além dos outros
dispositivos já existentes que em face a necessidade dos municípios a cada dia mais vem sendo
estruturados na rede, onde também se necessita de mão de obra qualificada da enfermagem.
Ainda assim, é preocupante a questão da absorção de enfermeiros no mercado de
trabalho, principalmente, com qualificação, pois divergente ao crescimento do número de cursos
tem ficado as avaliações de desempenho destes mesmos, o que vem justificando de acordo com
Mendes (2009) o crescimento de infrações éticas presentes na prática dos profissionais de
enfermagem.

No que refere a forma de ingresso aos cursos de graduação em enfermagem das
instituições privadas analisadas, percebe-se que o vestibular é adotado de forma unanime entre
estas, enquanto a oferta de vagas se mostrou diversificada, com variação entre 30 e 100.
Cabe o ressalte de que as instituições que apresentaram oferta de 100 vagas (E, H e J),
possuem entradas semestrais. Nota-se também uma instituição (C) que apresentou oferta anual
de 30 vagas, a saber, nesta instituição o curso se extinguirá, sendo neste ano de 2012 sucedeu-se

o ultimo processo seletivo, tal realidade é consequência da ultima avaliação do ENADE que
resultou na determinação do MEC por redução do número de alunos por oferta tendo em vista os
resultados obtidos a partir da análise do desempenho e do perfil dos estudantes de enfermagem
e outras avaliações que identificaram irregularidades de outra natureza.

Ainda referente ao panorama apresentado no Quadro 1, no que se refere a carga hora da
disciplina, percebeu-se que nem todas as instituições analisadas apresentaram em seus planos de
ensino para a disciplina de saúde mental e psiquiátrica a obrigatoriedade do estágio.
No que se refere a dimensão das turmas estava descrito no documento analisado, plano
de ensino, que as aulas teóricas devem comportar-se com no máximo 50 alunos e as práticas
com 25, enquanto os estágios receberiam até dez alunos para as atividades.
O currículo dos dez cursos de enfermagem analisados é estruturado em disciplinas.
Destas, oito instituições nominam a disciplina que abarca o maior número de conteúdos
programáticos relacionados a saúde mental como “ Assistência de enfermagem saúde mental e
psiquiátrica”, duas instituições apresentam s conteúdos programáticos de saúde mental dentro
da disciplina intitulada “relação interpessoal e saúde mental”.
Outra disciplina onde foi possível identificar a proposta de abordagem de conteúdos
relacionados a saúde mental como, processo saúde-doença, meio ambiente saudável, relação

terapêutica e cuidado, foi a de “Aspectos psicológicos individual e coletivo” ofertada apenas por
uma das instituições estudadas.
Teve-se ainda instituições onde foi possível identificar conteúdos relacionados a saúde
mental proposto em disciplinas como saúde do idoso e do adulto e saúde coletiva, contudo, a
perspectiva tinha com enfoque bases biológicas para o cuidado, ou seja, versão mais sobre o
patológico do que a situação de sofrimento psíquico na fase da vida em que as minúcias do
cuidado ao grupo foi apresentado.
Desta forma, compreendemos que na proposta pedagógica vigente dos Cursos de
Enfermagem analisados, que embora demonstrem interesse em privilegiar a formação de um
enfermeiro com visão generalista, ético-humanista, crítico e reflexivo, e principalmente, com
capacidade de inserir-se nos serviços, fica nítido a insuficiência destes órgãos com o
comprometimento efetivo de uma formação que permita ao futuro enfermeiro atuar na saúde
mental ou desempenhar ações de cuidado na perspectiva da saúde mental em outros serviços
de saúde geral.

Essa realidade também reforça que ainda somos uma profissão que embora tenha lidado
ao longo de nossa trajetória profissional com diversas dificuldades relacionadas a esse tema
pouco concreto da nossa prática assistencial, que é o sofrimento mental das pessoas, pouco
conseguimos avançar. Proposições que orientam o novo fazer para qualificar a formação do
enfermeiro que cuidará em saúde mental.
No que se refere ao conteúdo programático especificamente, observou-se que grande
parte dos planos de ensino demonstraram desatualização e descontextualização com as
transformações que ocorreram no campo da saúde mental e que atualmente incitam rever a
formação da enfermagem para transformar seu processo de trabalho nos serviços de saúde
mental.

A abordagem teórica de conteúdos programáticos como: o papel terapêutico do
enfermeiro no cuidar, abordagem usuário e família na construção do projeto terapêutico, relação
interpessoal, promoção da saúde mental, ferramentas de comunicação do processo de trabalho
da enfermagem, acolhimento e vinculo, responsabilidade e contrato de cuidados, escola
qualificada, empatia para o cuidar, cuidado pós demanda, conceitos de território e rede,
intersetorialidade das ações, inclusão das ações de saúde mental na atenção básica e
interdisciplinaridade, conteúdos estes que entendemos como determinantes para o cuidado em
saúde mental, ainda não se encontram contemplados pelos planos de ensino analisados no
estudo em tela.
Tendo em vista que as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Enfermagem, no seu art.5º parágrafo único, determina que a formação do enfermeiro deve
atender às necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde e assegurar a
integralidade da atenção, a qualidade e a humanização do atendimento (CES/CNE, 2001), o que
se evidencia é que o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem das instituições
analisadas ainda se encontram em grande parte voltados para a formação de um profissional
despreparado para atuar na assistência em saúde mental, havendo ainda a prevalência no ensino
do tema saúde mental da lógica organicista-burocrata na formação do enfermeiro para atuar na
assistência em saúde mental.
Com o objetivo de analisar as estratégias para o ensino do tema saúde mental no curso de
enfermagem, por meio de um estudo realizado em uma Instituição Pública de Ensino Superior da

cidade do Rio de Janeiro, identificou-se que a distância entre a intenção e o gesto de formar o
aluno consciente da necessidade do fortalecimento da nossa política de saúde mental, se reflete
na dificuldade deste conseguir substituir todos os elementos do processo de trabalho dos
serviços da rede de saúde mental, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica Transformadora da
assistência tradicional.
Tal resistência justifica o fato do processo de trabalho nos serviços de saúde mental ainda
apresentarem antigos elementos do sistema manicomial de atenção, de modo que pouco
conseguem resultar em um novo produto para os usuários desses serviços (SILVA, et al, 2004).
O que se percebe é que isso é tem seu lastro arrastado por muitos anos, pois é fato que a
formação dos profissionais de saúde reproduziu uma visão centrada nas técnicas biomédicas, e
com isso, a ênfase nos procedimentos acabou superando amplamente o pensar a saúde. Para
Ceccin; Feuerwerker (2004), a concepção medicalizadora da saúde ocupou, e ainda ocupa, um
espaço hierarquicamente superior na cultura acadêmica. Tais autores apontam para a
necessidade de se deslocar o eixo da medicalização, ainda presente na formação acadêmica
dos profissionais de saúde, para o da atenção interdisciplinar, intensificando o respeito aos
princípios do SUS de forma a se alterarem perfis profissionais.

Outra experiência relatada por enfermeiros educadores do ensino superior na
enfermagem, revela que estes consideram de suma importância as discussões do tema saúde
mental em sala de aula, principalmente sobre as experiências de desinstitucionalização.
Discussões essas que ainda, no entendimento dos autores, deveriam atravessar importantes
disciplinas da base social da enfermagem, não ficando como de costume restrita a disciplina de
enfermagem psiquiátrica ou como recentemente também vem sendo nominada, enfermagem
em saúde mental.
Nesse sentido, o estudo de um grupo de pesquisadores de uma escola de enfermagem da
cidade de Rio de Janeiro, evidencia que os cursos de graduação em enfermagem passam por uma
fase de transição onde Reforma Psiquiátrica e Reforma Curricular acontecem simultaneamente,
deixando claro o fato de que estamos implicados com a necessidade dessa transformação
curricular para o desenvolvimento de nossa prática profissional.
Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao
longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o estágio supervisionado
em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e
comunidades (BRASIL, 2010).
Assim, em atendimento as Diretrizes Curriculares Nacional do Curso de Enfermagem
(2010) os cursos devem contemplar a elaboração da programação e no processo de supervisão
do aluno, em estágio supervisionado, pelo professor, onde deverá ser assegurada efetiva
participação dos enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido estágio, de
mínimo 500 horas, realizado nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em
Enfermagem.
Sobre esse aspecto, o estudo evidenciou por meio da análise dos planos de ensino de dez
instituições estudas na cidade do Rio de Janeiro, que o estágio em saúde mental não é
obrigatório. Apenas três instituições possuem convênios com a prefeitura para utilização de
cenários de estudo como os CAPS e ambulatórios de saúde mental, que fazem parte da rede de
serviços de saúde do Município.

Contudo, foi evidenciado em um dos planos de estágio das instituições estudadas uma
proposta de abordagem ao individuo na atenção básica na perspectiva da saúde mental.
As ações de pesquisa/extensão desenvolvidas no supramencionado projeto contam com a
participação de professores do Curso de Enfermagem, comunidade, e outros profissionais da
área que interagem com o acadêmico no ciclo básico do curso de graduação em enfermagem.
Acreditamos que o engajamento dos alunos em projetos de extensão com enfoques nos
problemas relacionados aos usuários da saúde mental, como ambulatórios de rua, criação de
grupos de família e oficinas de geração de emprego e renda, seriam extremamente relevantes
para que estes aprendessem ainda na formação a valorizar os aspectos sociais em equilíbrio com
os conhecimentos da ciência da saúde visando ainda contextualizá-los no mercado de trabalho.
De acordo com Zerbetto e Pereira (2005), a interação ativa do aluno com a população e
profissionais de saúde é extremamente necessária à formação de importantes competências
para o trabalho em saúde mental. Assim, as mesmas devem ocorrer desde o início do processo
de formação, proporcionando ao estudante trabalhar sobre problemas reais dos usuários de
diversos dispositivos em saúde mental, levando-o assumir responsabilidades crescentes como
agente de transformação e prestador de cuidados compatíveis com seu grau de autonomia.
Ademais, a educação em saúde deve ser entendida como processo permanente na vida
de um profissional de enfermagem, hábito que se inicia durante a graduação e deve ser mantido
na vida profissional, mediante o estabelecimento de relações de parceria entre a universidade, os
serviços de saúde, a comunidade, as entidades e outros setores da sociedade civil (FIGUEIREDO e
OLIVEIRA, 2005).
No que se refere às atividades complementares e de extensão não foi evidenciado a
existência de nenhum projeto em desenvolvimento na área de saúde mental, as propostas
vigentes relacionava-se a programas de orientação em DST/AIDS e campanhas de prevenção
contra o câncer de mama e pele.
Nesse sentido, torna-se evidente que inúmeras oportunidades de aprendizagem para o
aluno na saúde mental vem sendo preteridas da formação em face do custo efetivos para
instituição de ensino em sua manutenção, que focadas no capital econômico a cada dia mais
visam o lucro e pormenorizam o seu dever de contribuir para a formação do capital
institucionalizado ao aluno.
Vale ressaltar também, que iniciativas como os projetos de extensão em saúde mental,
contribuiriam para reafirmar a relação da universidade com a sociedade, possibilitando ao aluno
compreender a lógica do território de um usuário, a constituição das redes de serviço
resguardando a este um direito que faz parte do processo educacional, além de se constituir em
uma excelente oportunidade para colocá-lo diante das relevantes demandadas expostas pela
sociedade, o que favoreceria em nosso entendimento uma formação em consonância com a
realidade na qual será inserido no mercado de trabalho.
Afinal, na base de todo o processo educativo está, ou pelo menos deveria estar o
educando se aproximando em todo momento que se dá a sua formação formal, do objeto a ser
aprendido, ou seja, o cuidado de enfermagem em saúde mental, infelizmente, ainda uma relação
quase inexistente no sistema privado de ensino.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

As proposições de novas práticas para o processo de ensino de saúde mental permitiram
uma reflexão sobre a realidade do ensino do tema na atualidade. Fomos colocados cientes de
que grande parte dos cursos de graduação em enfermagem estudados, o ensino da atenção em
saúde mental, ainda continua calcado no modelo tradicional de cuidado, ou seja, o
hospitalocêntrico. Esse fato tem contribuído para a formação de um profissional limitado, com
uma visão reduzida dos processos de saúde e doença, em que se acredita que cuidar somente do
corpo doente é importante para a reabilitação.
Contudo, também se percebe que a integração de disciplinas no âmbito dos cursos que
preparam enfermeiros para atuar nesse campo, certamente poderá levar à formação de
profissionais mais comprometidos com a realidade de saúde e com a sua transformação.
Com isso, acredita-se que o ensino do tema saúde mental em cursos de graduação em
enfermagem, podem proporcionar uma formação que complete e contemple um cuidado
ampliado, em que o bem estar do individuo seja mais valorizado do que sua doença.
Outro aspecto compreendido, neste estudo, está situado na importância de oferecer uma
prática de ensino de graduação, na disciplina saúde mental, consistente e significativa. Assim
concebida, a mesma irá possibilitar que professor e aluno possam se descobrir em toda sua
potencialidade e sensibilidade pessoal e profissional, vinculo tão necessário para transpor
diversos obstáculos que vem ocasionando uma formação descontextualizada da lógica do
trabalho do enfermeiro na rede de serviços de saúde mental.
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RESUMO

O presente estudo objetivou descrever as
características sócio-demográficas e conhecer a
percepção sobre acidentes domésticos dos idosos
residentes na Comunidade CAIC, Pesqueira, PE. Buscou
também compreender como o perfil e a percepção dos
idosos interferem na prevenção de acidentes e seus
danos. Os resultados mostram que todos os fatores que
cercam o idoso são componentes importantes na
avaliação de risco de acidentes domésticos; estes são
causados por padrões entre as características sócio-

demográficas, risco de acidentes e falta de atitudes
proativas na prevenção de acidentes; pela
incompreensão do que significa acidente ou pela adoção
de comportamentos inseguros. Todos esses fatores
reiteram a importância de conhecer o ser, seu mundo e
suas crenças para fazer a avaliação de risco de acidentes
e planejar ações preventivas que reflitam as
necessidades individuais e coletivas do público-alvo,
promovendo a construção de uma nova consciência
onde todos são corresponsáveis pelo autocuidado.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Idoso, Acidentes Domésticos, Prevenção de Acidentes, Autocuidado

ELDERLY’S PERCEPTION ABOUT DOMESTIC ACCIDENTS PREVENTION, CAIC COMMUNITY,
PESQUEIRA-PERNAMBUCO (PE).
ABSTRACT
The present study aimed to establish sociodemographic characteristics and accidents perception
among elderly people who live at CAIC community,
Pesqueira, PE. It also aimed to understand how that
profile and perception affects prevention of accidents
and possible damages caused by them. The results
showed that all factors that surround elderly are
important components for risks assessment of domestic
accidents; these are caused by patterns between sociodemographic characteristics, by risk of accidents and

lack of proactive steps to prevent them; by
misunderstanding of what accident means; or by the
adoption of unsafe behaviors. All those factors highlight
the importance of knowing the human as individual,
their world and their beliefs to evaluate accident risks
and plan preventive actions that reflect individual and
collective needs of the target audience, promoting the
construction of a new consciousness where all are coresponsible for self-care.

KEY-WORDS: Elderly’s Health, Domestic Accidents, Accidents Prevention, Self-care

PERCEPÇÃO DOS IDOSOS RESIDENTES NA COMUNIDADE CAIC, PESQUEIRA- PE, SOBRE A
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS
INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 2005 o Brasil é o sexto país do
mundo em número de idosos (VERAS, 2003; RAMOS et al, 1993; SAAD, 1990). Os indicadores
indicam que teremos no Brasil, em torno do ano de 2020, 14 milhões de pessoas com mais de 60
anos, podendo haver problemas sociais e de saúde decorrentes do processo de envelhecimento
populacional (DUARTE; DIOGO, 2005).
A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2003) define envelhecimento como um
processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de
deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira
que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto,
aumente sua possibilidade de morte.
A partir desta definição faz-se necessário entender que envelhecer não significa adoecer,
mas que, à medida que o indivíduo envelhece as chances de sofrer lesões provocadas por
acidentes aumentam devido às transformações sofridas pelo organismo (FELTEN et al, 2005 apud
MACHADO et al, 2009). Nesse contexto, as lesões causadas por acidentes estão em quinto lugar
como causa de óbito em pessoas idosas apesar de sua grande maioria ser evitável (MACHADO et
al, 2009).
A segurança dos idosos deve ser motivo de preocupação para a sociedade (...), uma vez
que idosos que sofreram traumas têm perda na sua autonomia e aumento da sua dependência,
refletindo na redução de sua qualidade de vida e em acréscimo de trabalho e estresse para o
cuidador e familiares (MACHADO et al, 2009).
Para que o idoso envelheça de forma saudável deve-se priorizar a prevenção de
incapacidades funcionais relacionadas às doenças, buscando-se o funcionamento mental e físico
excelentes, bem como o envolvimento ativo com a vida (ROWE; KAHN, 1998 apud CUPERTINO et
al, 2007).
Neste contexto, é tarefa dos profissionais de saúde, em especial dos enfermeiros,
assistirem ao idoso, respeitando as limitações próprias do envelhecimento; intervindo, educando
e orientando os usuários e cuidadores, a fim de prevenir o processo de fragilização do idoso e
minimizar a ocorrência de eventos adversos como as quedas (BRASIL, 2007).
O estímulo a práticas individuais e coletivas de saúde que mantenham a capacidade
funcional do idoso e sua autonomia para a realização de suas atividades de vida diária é
imprescindível no planejamento das ações preventivas no nível primário de saúde. Dentre estas
ações, destaca-se a abordagem educativa que propicia ao idoso a compreensão das
problemáticas decorrentes do processo de envelhecimento e o estabelecimento de uma postura

proativa na busca de uma melhor qualidade de vida.
Para que as ações em saúde sejam de fato eficazes no processo de planejamento
devemos levar em consideração o próprio idoso como principal agente de transformação. É
importante considerar sua forma de se inter-relacionar com as dimensões intra e extracorpóreas
e como apreende nessas interações. É essencial entender como ele percebe sua condição de
vida, de saúde, de doença, de acidentes e de prevenção, “pois o seu comportamento é
condicionado pela percepção e pela importância dada a ela” (SILVA; FERNANDES, 2001).
Tendo em vista a problemática acima exposta, este estudo propõe-se a analisar o perfil sóciodemográfico dos idosos residentes na comunidade CAIC, Pesqueira, PE e seus conhecimentos
sobre medidas preventivas dos acidentes domésticos, com o intuito de contribuir para o
estabelecimento de ações preventivas aos agravos por causas externas nesse grupo etário.
MATERIAIS E METODOS
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem quanti-qualitativa, do tipo
corte transversal desenvolvido na comunidade CAIC, no município de Pesqueira- PE. Os sujeitos
desta pesquisa residem na comunidade adstrita a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do CAIC,
situada no Bairro COHAB.
Para este estudo foi utilizado procedimento de amostragem não probabilístico intencional
considerando-se a acessibilidade aos sujeitos da pesquisa. Mediante o cálculo de amostra para
populações finitas, e considerando-se um nível de confiança de 95,5%, foi calculada uma amostra
de 296 idosos, sendo que foram entrevistados 267 idosos (29 não foram entrevistados pois 14
não se encontravam em sua residência, 08 se negaram a participar da pesquisa e 07 faleceram
até o início do período de coleta de dados). Foram incluídos na amostra deste estudo todos os
idosos com 60 anos residentes nas 4 microáreas previamente sorteadas da Comunidade CAIC,
Pesqueira, PE, e cadastrados na ESF CAIC. Foram excluídos os sujeitos que não residem nessa
comunidade bem como aqueles que não estão na faixa etária acima descrita.
O procedimento adotado foi a entrevista, obedecendo-se a roteiro semiestruturado. As
entrevistas foram realizadas apenas com a anuência do cuidador/familiar do idoso e do idoso,
mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, conforme preconiza a
resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Aos sujeitos analfabetos, ou que, por
qualquer outra necessidade especial, não puderam ler o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE), foi assegurada a assinatura mediante impressão dactiloscópica, após terem
sido informados verbalmente do teor deste documento e das finalidades da pesquisa. Garantiuse o sigilo com relação à identidade e as informações fornecidas pelos entrevistados, bem como
o direito de se negar a participar do estudo, ou ainda, de se ausentar do estudo a qualquer
momento. Todos os entrevistados foram inicialmente orientados sobre as finalidades e
implicações desta pesquisa de maneira clara e acessível. Foi assegurada aos participantes a

ausência de riscos a sua integridade física ou moral. Esta pesquisa envolveu risco mínimo
relacionado ao incômodo da concessão de informações privativas pelo sujeito da pesquisa.
O presente protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade ASCESAssociação Caruaruense de Ensino Superior situada em Caruaru- PE, em 09 de novembro de
2011, mediante a carta nº 126/2011.
Ao final das entrevistas foi fornecido aos entrevistados um folder informativo que teve
como objetivo servir de instrumento educativo diante dos possíveis fatores de risco para
acidentes domiciliares detectados durante as entrevistas. Este folder foi entregue e explicado
somente após a realização da entrevista para não influenciar nas respostas do entrevistado.
Os dados foram tabulados, duplamente conferidos, apresentados em tabelas e analisados
através da epidemiologia descritiva.
RESULTADOS E DISCUSSAO
A população pesquisada, conforme a tabela 1, na sua maioria foi composta por mulheres
(65,5%), na faixa etária entre 60 e 70 anos (56,6%), que viviam com seus companheiros (50,9%),
sendo 46,4% casados e 4,5% em união estável, analfabetos (68,2%) e com renda de até um
salário mínimo (80,6%).
Tabela 1- Características sócio-demográficas dos Idosos Residentes na Comunidade CAIC,
Pesqueira, PE, 2012.
VARIAVEIS

SEXO
Feminino
Masculino
FAIXA ETARIA
(ANOS)
61 A 70
71 A 80
81 A 90
91 A 100
ESTADO CIVIL
Casado (a)
Solteiro (a)
Viúva (o)
União estável
Separado
ESCOLARIDADE
Analfabeto
Ensino

Microárea
1
(n=83)
f
%

Microárea
2
(n=71)
f
%

Microárea
3
(n=64)
f
%

Microárea
4
(n=54)
f
%

44
39

53,0
47

50
21

70,4
29,6

41
23

64,1
35,9

40
14

74,1
25,9

175
92

65,5
34,5

43
23
15
02

51,8
27,7
18,1
2,4

35
29
06
01

49,3
40,8
8,5
1,4

40
19
05
0

62,5
29,6
7,9
0

33
15
0
01

67,4
30,6
0
2

151
86
26
04

56,6
32,2
9,7
1,5

32
14
26
8
3

38,6
16,9
31,3
9,6
3,6

27
16
26
1
1

38,1
22,5
36,6
1,4
1,4

28
10
22
1
3

43,8
15,6
34,4
1,6
4,6

37
7
2
2
1

75,5
14,3
4,1
4,1
2,0

124
47
76
12
8

46,4
17,6
28,5
4,5
3

57
22

68,7
26,5

49
15

76,6
23,4

33
14

67,3
28,6

182
78

68,2
29,2

43
27

60,6
38,1

TOTAL
(n=267)
f
%

fundamental
incompleto
Ensino médio
incompleto
Ensino médio
completo
RENDA
(SALARIOS
MINIMOS)
< 1 sm
1 sm
2 sm
3 sm
Não possui renda

1

1,2

0

0

0

0

0

0

1

0,4

3

3,6

1

1,3

0

0

2

4,1

5

2,2

0
59
18
1
3

0
71,1
21,7
1,2
3,6

3
55
13
0
0

4,2
77,5
18,3
0
0

2
52
8
0
2

3,1
81,3
12,5
0
3,1

0
44
2
3
0

0
89,8
4,1
6,2
0

5
210
41
4
5

1,9
78,7
15,4
1,5
1,9

Esses dados são de suma importância porque a partir deles pode-se visualizar como é
constituído o grupo de idosos desta comunidade, de forma que todo o planejamento e ações de
promoção, prevenção e recuperação da saúde serão focados no perfil desse público-alvo. O sexo
é importante porque “as mulheres são consideradas mais suscetíveis a quedas por apresentarem
maior fragilidade física” (FERRER; PERRACINI; RAMOS, 2004 apud MARIN et al 2007, p. 372-373).
O fator idade é importante porque “a idade está fortemente associada à perda de capacidades
funcionais” (FIEDLER; PERES, 2008, p.412). Na literatura “encontram-se dados referentes à maior
frequência de quedas entre idosos que vivem sozinhos, os quais muitas vezes são submetidos a
tarefas que podem agravar o risco para quedas” (MARIN et al, 2007, p.373). A “baixa
escolaridade compromete além de outros setores, o da saúde, refletindo no acesso à educação
em saúde, estratégia que possibilita a adoção de comportamentos saudáveis e a mobilização
social para a melhoria das condições de vida” (GEIB, 2012, p.128). Passaremos então a analisar se
o perfil sócio-demográfico dos idosos poderá interferir na percepção de acidentes e de sua
prevenção.
Conforme os dados da tabela 2, os principais acidentes relatados, em ordem decrescente,
foram: quedas, perfuração com material pérfuro-cortante e tropeços, ingestão acidental de
medicamentos, intoxicação alimentar e queimaduras.
Tabela 2- Percepção dos idosos residentes na comunidade CAIC sobre acidentes domésticos
envolvendo idosos, Pesqueira, PE, 2012.
Tipo de Acidente

1-Tropeçar em tapete
2-Escorregar e cair em
piso molhado
3-Cair da cadeira
4-Cair da cama

Microárea
1
(n=83)
f
1
51

Microárea
2
(n=71)
F
1
43

Microárea
3
(n=64)
f
2
25

Microárea
4
(n=54)
f
1
27

67
68

55
56

38
41

40
39

TOTAL
(n=267)
f
%
6
1
146
51
200
204

67
68

5- Queda em escada
6- Perfuração de
extremidades por
agulhas de costura
7-Queimaduras
8- Ingestão acidental
de medicamentos
9-Queda em escada
10-Queda da própria
altura
11-Intoxicação
alimentar
12- Queda do
tamborete (banco)

66
61

52
48

39
30

37
37

194
176

66
61

48
60

45
55

29
37

34
39

156
191

48
60

57
69

44
58

33
39

35
40

169
206

57
69

68

55

41

34

198

68

51

51

32

34

168

51

É importante destacar que “geralmente, idosos não caem por realizar atividades perigosas
(subir em escadas ou cadeiras) e sim em atividades rotineiras” (FABRÍCIO; RODRIGUES; COSTA,
2004, p. 97). A seguir analisaremos quais as medidas tomadas pelos idosos para prevenir
acidentes.
Tabela 3- Medidas adotadas para prevenir acidentes pelos idosos residentes na comunidade
CAIC, Pesqueira, PE, 2012.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Mudanças no ambiente

f
34

%
12,7

Mudanças da rotina
“tomar banho sentado”, “tomar banho calçado”, “andar
apoiada (cadeira/corrimão/bengala/outro)”, “passar
pano calçado”, “andar devagarzinho”,

39

14,6

Mudanças de atitude
“tomar cuidado/ prestar atenção” , “não andar
sozinho”, “acender luzes do lar cedo”.
Subtotal

70

26,2

143

53,6

“retirar/ não usar tapetes”, “usar tapete/ cerâmica
antiderrapante no banheiro”, “usar barras de segurança
(corrimão) e rampas”, “separar/ organizar remédios”,
“encostar a cama na parede”

Nesta tabela, 34 (12,7%) idosos relataram como medidas preventivas mudanças no
ambiente (“retirar/ não usar tapetes”, “usar tapete/ cerâmica antiderrapante no banheiro”, “usar
barras de segurança (corrimão) e rampas”, “separar/ organizar remédios”, “encostar a cama na
parede”); 39 (14,6%) relataram como medidas preventivas mudanças da rotina (“tomar banho
sentado”, “tomar banho calçado”, “andar apoiada (cadeira/corrimão/bengala/outro)”, “passar
pano calçado”, “andar devagarzinho”, não andar sozinho”, “acender luzes do lar cedo”, e 70
(26,2%) relataram como medidas preventivas mudanças de atitude (“tomar cuidado/ prestar
atenção”). Estes dados demonstram que 143 (53,6%) idosos tomam alguma medida de segurança

para prevenir acidentes, porém 124 (46,4%) não tomam nenhuma medida, tornando-os mais
susceptíveis. É preciso destacar que as mudanças de atitudes mais relatadas foram “prestar
atenção/ tomar cuidado”, demonstrando que sua percepção de prevenção de acidentes está
limitada a responsabilidade sobre si mesmo, através do autocuidado, não considerando que os
acidentes são provocados não apenas por posturas comportamentais mas também por
ambientes inseguros, mal organizados etc.
Estudos têm mostrado que é possível diminuir a ocorrência de quedas com
cuidados simples como: a) promoção da saúde e prevenção de quedas; b)
revisão das medicações; c) modificações nos domicílios; d) promoção da
segurança no domicílio; e) promoção da segurança fora do domicílio (SIQUEIRA
et al, 2007, p. 751).

É possível afirmar que a baixa escolaridade dos idosos participantes de nosso estudo,
dentre outros fatores sócio-demográficos, contribui para a ocorrência de acidentes, com
importante representatividade para as quedas no domicílio.
A vulnerabilidade biológica/individual representa o que a pessoa é, pensa, faz e quer, e o
que, ao mesmo tempo, a expõe ou não à aquisição de um agravo à saúde (PAZ et al, 2006 apud
ROCHA et al, 2010). Desta discussão podemos concluir que é insubstituível a participação do
idoso no planejamento das ações em saúde, uma vez que sua percepção sobre a prevenção de
acidentes influenciará em sua conduta de maneira positiva ou negativa. Neste sentido, nos
estudos de Cupertino, Rosa e Ribeiro (2007, p.83) foi encontrada correlação entre as categorias
“evitar fatores de risco” e “a adoção de comportamentos preventivos” como alimentação e
exercícios, demonstrando que os idosos que destacam o risco também enfatizam a prevenção.
Ante ao exposto, identificadas as fragilidades que sua percepção lhes impõe, os Enfermeiros
terão condições de organizar ações preventivas eficazes, bem como agirão especificamente nos
nós críticos que põem em risco a saúde desta população.
CONCLUSÕES
Conclui-se que as características sociais e demográficas desta população interferem
diretamente em sua percepção sobre a prevenção de acidentes, pois a medida preventiva mais
relatada foi de ordem individual, dando menos importância a outros fatores, como o ambiente. A
partir deste estudo verificamos que a educação e o nível socioeconômico influenciam
diretamente na percepção de saúde e na capacidade proativa, determinando o maior e o menor
risco aos acidentes, bem como a qualidade de vida do idoso.
Este tema merece mais atenção e novas pesquisas, diante da escassez de estudos que o
abordem, demonstrando ser relevante para a ciência, para a Enfermagem e para a sociedade. É
importante compreender a percepção do idoso sobre seu processo saúde-adoecimento, posto
que “o mundo existe para o homem na medida do conhecimento que o homem tem dele e da
ação que exerce sobre ele” (RIOS, 2004, p. 31). As intervenções educativas constituem força
motriz na conscientização e mudança comportamental dessa comunidade, estimulando uma

consciência reflexiva através da identidade do homem e sua ação posto que, “quando o homem
compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar
soluções. Assim, pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e
suas circunstâncias” (FREIRE, 1979, p. 30). Oportuniza-se assim a construção de uma nova
realidade através de seu próprio eu, adquirida através da criticidade.
As políticas e ações em saúde que não reflitam a realidade dos idosos estão fadadas ao
insucesso. Os profissionais de saúde “devem buscar entender como a cultura influencia as ideias
básicas dos pacientes quanto à saúde para que possam tratá-los de maneira eficiente”
(SELIKOWITZ, 1997 apud SILVA; FERNANDES, 2001, p.354). Trata-se também de comprometer-se
com a humanização e entender que quanto mais especializado e com sua práxis sistematizada,
maior sua capacidade de lançar mão do “patrimônio cultural, que é de todos e ao qual todos
devem servir, aumentando assim sua responsabilidade com os homens” (FREIRE, 1979, p.20).
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RESUMO
Este trabalho discute a implementação das oficinas
temáticas sobre gênero, sexualidade, doenças
sexualmente transmissíveis e gravidez precoce com
os jovens e adolescentes do IFPE campus- Pesqueira,
com a finalidade de materializar ações de educação e
saúde. Em compatibilidade com o princípio de
garantir uma reflexão em todo o processo, não
resumindo a discussão apenas ao biológico,
realizamos uma pesquisa qualitativa e de natureza
colaborativa onde o pesquisador e sujeito exerceram
interação e procuraram interferir durante todo o
estudo. Foram realizadas três oficinas temáticas

contemplando os assuntos acima citados. Todas as
oficinas foram audiogravadas e devidamente
transcritas para análise e discussão mais detida no
grupo de pesquisa. A análise dos dados nos revelou
que possuímos jovens e adolescentes em nosso
campus com potencial para atuar como
multiplicadores da informação, pois em todas os
encontros demonstraram interesse pela discussão das
temáticas abordadas, desconstruindo assim, a
imagem midiática de que adolescentes e jovens não
se interessam por uma discussão mais profunda e
reflexiva
sobre
o
assunto.

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência e juventude; educação sexual; multiplicadores da informação.

DISCUSSING THE IMPLEMENTATION OF THE THEMATIC WORKSHOP ON GENDER, SEXUALITY,
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AND EARLY PREGNANCY WITH YOUTH AND TEENS IFPE
CAMPUS –PESQUEIRA
ABSTRACT
This paper discusses the implementation of the thematic
workshops on gender, sexuality, sexually transmitted
diseases and teen pregnancy with young and teenage
IFPE campus - Pesqueira, to materialize shares of
education and health. In compatibility with the principle
of ensuring the reflection on the whole process, not just
summarizing the discussion to the biological, we
conducted a qualitative and collaborative nature of
research where the researcher and subject exercised
interact and interfere sought throughout the study.
Three thematic workshops covering the topics

mentioned above were performed. All workshops were
audio recorded and fully transcribed for more detailed
analysis and discussion in the research group. Data
analysis showed us that we have youth and adolescents
in our campus with the potential to act as multipliers of
information, because in all the meetings showed
interest in discussion of the themes, thus deconstructing
the media image that adolescents and young people are
not interested for a deeper and reflective discussion on
the
subject.

KEY-WORDS: Youth and Adolescence; sexual education; information multipliers.

DISCUTINDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS OFICINAS TEMÁTICAS SOBRE GÊNERO, SEXUALIDADE,
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E GRAVIDEZ PRECOCE COM OS JOVENS E
ADOLESCENTES DO IFPE CAMPUS –PESQUEIRA
INTRODUÇÃO
Em setembro de 2005 foi definido a Agenda de Compromisso pela Saúde que agrega três
eixos: O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto
de Gestão, pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). Em uma das prioridades do Pacto pela Vida,
foi dada ênfase a construção da Política Nacional de Promoção da Saúde (AGUIAR, 2011).
A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) vem como uma estratégia resultante
das ações de saúde, como uma maneira de entender e articular às políticas e tecnologias
desenvolvidas pelo SUS, contribuindo para a construção de intervenções em saúde que possam
suprir às deficiências sociais (BRASIL, 2006).
O Programa Saúde na Escola (PSE), que por sua vez está dentro da PNPS, é uma das ações
estratégicas, cuja finalidade é a Educação para a saúde sexual e reprodutiva dos jovens e
adolescentes (BRASIL, 2007). A Organização Mundial de Saúde estabelece que a adolescência se
inicia dos 10 aos 19 anos (OMS, 2004). No Brasil considera-se criança, a pessoa até doze anos de
idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade (ECA, 1990).
O período da adolescência é marcado pela transição da infância para a vida adulta, este
marco traz consigo várias transformações físicas, psicológicas, sociais e também
comportamentais. Durante esta fase normalmente o jovem busca liberdade e aceitação de si e
dos outros. O jovem experimenta novas possibilidades e procura se adequar as transformações,
moldando emocionalmente a sua sexualidade, consolidando a sua personalidade, decidindo e
aperfeiçoando suas habilidades cognitivas, além de vivenciar a tensão dos amigos e também a
perspectiva da sociedade (CAMILO et al, 2009).
A escola tem um papel fundamental na promoção da saúde, pois é nela que o foco pode
ser ampliado, no entendimento da cidadania, porque é composta por diversos grupos:
estudantes, profissionais da educação, familiares, lideres comunitários e profissionais da saúde
(FONSECA, GOMES, TEIXEIRA, 2010).
Nesse sentido, acreditamos que os multiplicadores de conhecimento são figuras
responsáveis pela propagação de uma informação segura sobre a temática numa linguagem
jovem e desprendida de preconceito, vergonha e outros comportamentos que impedem o jovem
de compreender de forma coerente aos assuntos que diz respeito a sua sexualidade (CAMILO et
al, 2009). Desta forma, esses multiplicadores são figuras chaves na promoção da educação em
saúde voltada a orientação sexual.
Diante deste contexto no qual o adolescente está inserido, se faz necessárias ações que
busquem dialogar com o jovem propondo momentos de reflexão, e de escuta, pois não basta
apenas informar é preciso despertar o senso crítico e de cuidado com a saúde. Neste artigo, em
consonância com o projeto de pesquisa1, buscamos discutir e analisar a implementação das
oficinas temáticas sobre gênero, sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez
precoce com os jovens e adolescentes do IFPE campus Pesqueira, com a finalidade de
1

Projeto de extensão: “EDUCAÇÃO E SAÚDE NO IFPE CAMPUSPESQUEIRA: REFLEXÕES E AÇÕES FORMATIVAS PARA
PREVENÇÃO DASDOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEISE GRAVIDEZ PRECOCE”.

materializar ações de educação e saúde em conjunto com os jovens e adolescentes
multiplicadores da informação.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi proposta uma pesquisa qualitativa, usando a abordagem da pesquisa ação de natureza
colaborativa, em que o pesquisador e sujeito exerceram interação e procuraram interferir
durante todo o estudo. (IBIAPINA, 2008, BARBIER, 2007).
Para melhor planejamento e materialização das ações, a pesquisa foi dividida em quatro
etapas.
1ª Etapa
Aplicação de questionários direcionados aos estudantes do técnico integrado, professores
e servidores administrativos. As questões direcionadas aos estudantes do técnico integrado
tinham como objetivo conhecer o público que participaria das oficinas, traçar o perfil dos
adolescentes e identificar as necessidades do grupo.
2ª Etapa
Após traçar o perfil do grupo de adolescentes, iniciou-se o processo de planejamento das
oficinas pelo grupo de pesquisa2. Nesta etapa foram elencados três temas para serem
trabalhados com os estudantes de acordo com os dados consolidados, tais como: “Discutindo
Gênero, Sexualidade e Sexo”, “Métodos de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis” e
“Gravidez na adolescência”.
3ª Etapa
Ao definir os temas foram realizadas três oficinas, ministradas pelos membros do grupo
de pesquisa, supervisionados pela coordenadora do projeto. Participaram dessas oficinas3
temáticas adolescentes do técnico integrado, servidores administrativos e professores. Cada
oficina foi constituída de dois momentos: 1) Exposição dialogada sobre o tema abordado; 2)
Atividade prática com os estudantes, seja por intermédio de uma dinâmica, vídeos e/ ou
atividades práticas e reflexivas que levassem o grupo a refletir sobre o assunto de forma real,
prática, reflexiva e significativa.
4ª Etapa
No final de cada oficina era feito avaliação através da aplicação de um pequeno
questionário com perguntas relacionadas à temática proposta, recursos didáticos utilizados,
pontos positivos, negativos a serem melhorados já que um dos princípios do projeto era investir
incessantemente na interação entre pesquisadores e sujeitos da pesquisa, aprimorando nossas
estratégias para formar multiplicadores da informação críticos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
2

Maria Emília Marques Emídio; Hérmerson Gouveia Modesto de Albuquerque; Élida Kaline Lopes de Carvalho e
Jéssica Lacerda Vasconcelos.
3
Os encontros foram realizados nos dias 26/08/2013, 27/09/13 e 02/12/13 no IFPE Campus-Pesqueira.

Na atualidade não se pode pensar educação em saúde de maneira descontextualizada e
isolada, pois, se faz necessário trabalhar na intersetorialidade, ou seja, vários setores
colaborando em prol de um bem comum. Partindo do princípio de que as oficinas foram
planejadas na perspectiva da intersetorialidade, vejamos como foi o planejamento destes
encontros, discutindo aspectos como o planejamento, recepção dos jovens, progressos e
dificuldades encontradas.
1. Planejamento das oficinas
Todas as oficinas foram planejadas coletivamente entre os integrantes do grupo de
estudo e pesquisa, seguindo os seguintes passos:
a) Em grupo estabelecíamos as atividades principais a serem trabalhadas com o grupo,
planejando como seria o momento inicial, durante e final. Assim que definíamos esse
roteiro geral, o grupo se subdividia em duplas para pesquisar e elaborar os materiais
didáticos a serem utilizados nas oficinas.
b) Após selecionados todos os materiais, marcávamos uma reunião para estudarmos o
planejamento e ajustarmos os últimos detalhes. É importante ressaltar ainda que o
planejamento centrava-se na tentativa de didatizar a nossa conversa com os jovens e
adolescentes, buscando estratégias para tornar o momento lúdico e significativo,
contemplando assim os objetivos traçados em nosso projeto, ou seja, formar
multiplicadores da informação.
1.1 OFICINAS
Participaram das oficinas cerca de 61 estudantes de turmas e períodos diferentes do
técnico integrado do IFPE campus-Pesqueira.
1ª Oficina: “Discutindo Gênero, Sexualidade e Sexo”
Discutir questões ligadas a gênero, sexualidade e sexo surgiu da necessidade de se
trabalhar didaticamente, pois se observa que esses conceitos são usados em diversas situações
de forma incipiente. Ao ser colocada a proposta da primeira oficina alguns dos participantes
viram com certa estranheza, pois até então não haviam participado de momentos como este de
diálogo genuíno sobre várias temáticas ligadas a gênero e sexualidade.
Os jovens foram recebidos com um ambiente decorado que chamava atenção, com
ilustrações e frases problematizadoras sobre o assunto, estimulando a curiosidade. Cada material
apresentado foi produzido conforme proposta planejada, sendo selecionado mediante muito
estudo e pesquisa sobre o assunto. Inicialmente os jovens estavam tímidos, mas no decorrer eles
foram interagindo com o grupo, sendo um fator determinante para a dinâmica de condução.
Por exemplo, alguns meninos se recusaram a entrar na sala com vergonha porque até o
presente momento só havia chegado meninas. Além da timidez, vemos um exemplo clássico
sobre os papeis dos meninos e meninas na conversa sobre sexo. Possivelmente este jovem
estava pensando: onde estão os meninos? Meninos e meninas pode discutir juntos sobre o
assunto? Há conversa só de meninos? Há conversa só de meninas?
A nossa atitude dialógica com o adolescente e jovem fizeram com que aos poucos os
mesmos percebessem que o ambiente era livre, seguro para discutir tais assuntos de forma

consciente, reflexiva, histórica e social. No final do encontro pudemos perceber o quanto foi
importante esse momento inicial para trabalharmos os próximos temas, afinal, discutir tais temas
nos exige atitude reflexiva e de ressignificação, de forma não prescritiva.
2ª Oficina: “Métodos de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis”
Trabalhar educação em saúde na perspectiva de prevenção das Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTS) é algo extremamente importante, pois as ações devem aguçar o desejo de
aprendizagem sobre a temática, chamando atenção para a proteção da saúde.
Em muitas ocasiões o adolescente se coloca em situação de vulnerabilidade e se expõe ao
risco de adquirir DSTS, por:
características da própria idade, da falta de habilidades para a tomada de
decisões, das dificuldades e, por que não dizer, da inexperiência destes jovens ao
lidarem com os seus sentimentos e com os sentimentos dos outros, bem como
da responsabilidade nem sempre existente ao se envolverem em
relacionamentos afetivos e sexuais (ARRUDA, 2000 apud OLIVEIRA et al. 2009).

Neste contexto um dos lugares propensos a essa exposição são as “baladas”, pensado
nesta circunstância o formato da oficina foi construir uma balada, recepcionando os jovens com
alegria e descontração para assim iniciar a abordagem de um tema complexo e de extrema
relevância. O ambiente auxiliou na interação e desprendimento dos participantes. A utilização de
materiais didáticos deu suporte para compreensão e visualização da proposta apresentada.
Partindo do conhecimento prévio dos estudantes, os mediadores colocaram as principais
DSTS e também outras que não são tão comentadas como Papiloma Vírus Humano (HPV) e
Hepatite B. Uma das propostas da oficina era justamente esta conversação entre os sujeitos,
promovendo a valorização de sua fala, expondo assim, seus conhecimentos, dúvidas, opiniões e
reflexões.
Os objetivos traçados para a oficina foram alcançados, pois os jovens conseguiram
participar ativamente interagindo, esclarecendo dúvidas, culminando na demonstração correta
do uso da camisinha nos moldes do laboratório de enfermagem.
Apesar de se falar muito em prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, ficou em
evidência que ainda existem dúvidas pertinentes sobre a utilização da camisinha, formas de
contaminação e tratamento. Em todo o momento ficou expresso que a proposta da oficina não
era assustá-los quanto as DSTS, mas sim alertar sobre a prevenção de forma crítica e reflexiva.
3ª Oficina: “Gravidez na adolescência”
Refletir com os jovens sobre gravidez na adolescência é desafiador, pois cada vez mais
cedo o jovem está iniciando a vida sexual. No Brasil a idade de inicio está em torno de 15 anos,
observamos que eles ainda estão em idade escolar (BRASIL, 2007). O tema gravidez na
adolescência teve como finalidade trabalhar o que é a adolescência, diferenças anatômicas, as
interferências de uma gravidez precoce na vida do jovem e métodos contraceptivos.
A acolhida deste momento foi com a música “O Xote Das Meninas” de Luiz Gonzaga para
assim iniciar as discussões sobre o tema, pois essa música traz em sua letra aspectos da mudança
de fases presentes na adolescência. Vale ressaltar a participação dos meninos que também
tiraram dúvidas sobre o assunto, afinal, a gravidez não diz respeito apenas a menina, já que
ambos têm suas vidas modificadas.

Tivemos o cuidado de tratar o assunto de forma que a gravidez não fosse encarada como
doença a ser evitada. Ressaltamos a importância da mesma para o casal, mas mencionamos,
sobretudo, as consequências da mesma quando não planejada e vinda no momento em que
ambos possuem maturidade emocional e responsabilidade para educar uma criança. O debate foi
proveitoso, rico e significativo, nos indicando que os nossos jovens e adolescentes no campusPesqueira são críticos e conscientes sobre o assunto.
Com o término do ciclo de oficinas é notório como os assuntos se interligaram e os
aspectos trabalhados estão presentes na fala e atitudes dos alunos. Neste momento é
importante inserir o jovem como protagonista e não apenas como ouvinte, estimulando à
capacidade de reflexão.
CONCLUSÃO
Pensar educação em saúde nos dias atuais não é fácil, principalmente com o público
adolescente, porém, é fundamental cuidar da saúde deste público. Realizar estes momentos de
formação com os estudantes do técnico integrado foi de extrema importância, porque até o
momento a instituição não tinha um trabalho voltado e direcionado a educação para saúde
sexual e reprodutiva destes adolescentes.
Durante as oficinas ficou evidente a necessidade de ações como estas, pois apesar do
grupo de alunos terem um conhecimento prévio razoável, se faz necessário continuar o trabalho,
porque ainda existem muitos paradigmas que necessitam ser ressignificados, afinal a discussão
não se esgota com as oficinas.
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RESUMO
O presente estudo discute as temáticas: gênero,
sexualidade, gravidez precoce, com o objetivo de refletir
acerca das representações dos discentes do ensino
integrado do IFPE Campus Pesqueira. Para isso foi
realizada uma pesquisa qualitativa de natureza
colaborativa, onde os dados foram coletados através de
questionários. Participaram do estudo 191 estudantes,
12 docentes e 10 servidores administrativos. Na
pesquisa foi detectado que 27,22% dos jovens tinham
curiosidade sobre a gravidez na adolescência, 42,41%
sobre
prevenção
de
doenças
sexualmente

transmissíveis, 28,80% sobre gênero e sexualidade e
1,57% outras preferências. Os dados revelaram também
que a Instituição não possuía um trabalho sistemático
abordando temas voltados para educação e saúde dos
adolescentes, envolvendo a discussão dos temas
suscitados no projeto, tais como: gênero, sexualidade,
prevenção das infecções sexualmente transmissíveis
(ISTS) e gravidez precoce na adolescência. Vale ressaltar
que os professores e servidores administrativos eram
favoráveis as ações do projeto, destacando a
importância para a vida e formação desses estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: Jovens e adolescentes, Sexualidade, Gênero, Gravidez na Adolescência, DST’s.

DISCUSSING SEXUALITY, GENDER AND TEENAGE PREGNANCY: WHAT THE YOUTH, TEACHERS
AND ADMINISTRATIVE STAFF OF IFPE-CAMPUS PESQUEIRA THINK ABOUT THE THEME.
ABSTRACT
This study discusses the themes: gender, sexuality, teen
pregnancy, in order to meet student’s representations
of integrated education, Federal Institute of Education,
Science and Technology of Pernambuco – Campus
Pesqueira. For this qualitative and quantitative research
collaborative in nature, where the data was collected
through questionnaires. The study included 191 student,
12 teachers and 10 administrative staff. In the research
it was found 27.22% of young people were curious
about teenage pregnancy, 42.41% on the prevention of
sexually transmitted diseases, 28.80% on gender and

sexuality, and 1.57% others preferences. The data also
revealed that the institution had no systematic work
addressing issues facing education and adolescent
health, involving discussion of issues raised in the
project, such as gender, sexuality, prevention of sexually
transmitted infections (STIs) and teenage pregnancy in
adolescence. It is noteworthy that the teachers and
administrative employees showed up positive actions
highlighting the importance to the life and training of
these
student.

KEY-WORDS: Youth and adolescents, Sexuality, Gender, Teenage Pregnancy, Dst’s.

DISCUTINDO SEXUALIDADE, GÊNERO E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: O QUE OS JOVENS,
PROFESSORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO IFPE-CAMPUS PESQUEIRA PENSAM SOBRE
A TEMÁTICA?
1. INTRODUÇÃO
Atualmente todas as propostas pedagógicas, estudos e discussões têm indicado a
necessidade de uma formação crítica e reflexiva do jovem e adolescente em compatibilidade com
um modelo de sociedade que propaga a liberdade de expressão, a autonomia e a capacidade de
tecer escolhas que os conduzam ao discernimento sobre assuntos que diz respeito a sua
sexualidade. Tal postura implica na materialização de um discurso que de um modo coerente e
consciente possa colaborar para um mundo que respeite as diferenças e se aproprie de conceitos
os quais possam respaldar as suas concepções sobre gênero, identidade, sexualidade, sexo,
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência.
No Brasil a idade de iniciação sexual está em média de 15 anos, isto é, fase em que os
adolescentes estão ainda em idade escolar (BRASIL, 2007). Há diversos fatores condicionantes e
determinantes que podem interferir na tomada da decisão do adolescente ao iniciar sua vida
sexual e reprodutiva, tais como a atração pelo novo, à ausência de diálogos mediados pela
família e escola, crença nos valores propagados pela mídia do consumo, prazer e imediatismo ou
até mesmo o incentivo por grupos de amigos, entre outros.
Embora a relevância do referido assunto faça parte do discurso de muitos educadores e
das instituições que promovem a educação, há poucos estudos e, principalmente, ações que
materializem essa necessidade de realizar esse trabalho no âmbito escolar com jovens,
adolescentes e educadores. Casualmente o tema é tratado de forma superficial ou simplesmente
ignorado, tendo em vista os tabus e o preconceito em discutir um tema que é social e
amplamente propagado sem reflexão alguma pela mídia, mesmo os jovens e adolescentes
demonstrando interesse em discutir.
É nesse contexto que o projeto Educação e Saúde No IFPE-Campus Pesqueira: Reflexões e
Ações Formativas para Prevenção Das Doenças Sexualmente Transmissíveis e Gravidez Precoce,
torna-se de suma importância para os estudantes bolsistas e voluntários, bem como nossa
comunidade acadêmica do IFPE Campus Pesqueira, especificamente nos cursos técnicos
integrados. Partindo de um princípio da proposta de reflexão sobre as temáticas que englobam a
educação sexual do jovem e adolescente, nosso objetivo neste artigo é analisar de forma
reflexiva as representações dos adolescentes, docentes e servidores administrativos sobre
gênero, sexualidade, gravidez precoce e DSTS.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Organização Mundial de Saúde estabelece que a adolescência inicie dos 10 aos 19 anos
(OMS, 2004), no Brasil considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade (ECA, 1990). O período da adolescência
compreende uma transição da infância para a vida adulta, nesse processo é marcante alterações
físicas, psicológicas, sociais e comportamentais (CAMILO et al, 2009).

Em outras palavras, a adolescência é um período de construção da sua personalidade,
escolhas e ampliação dos seus conhecimentos, além da lidar com a pressão no meio em que
vivem, também é notório que cada vez mais cedo esse grupo etário comece suas experiências
sexuais (CAMILO, 2009). É nessa fase que os jovens começam a ter desejo pelo novo, aparecendo
dúvidas e curiosidades sobre diversos assuntos. Também é na adolescência que acontece a
maturação sexual onde os desejos sexuais ficam mais abrangentes.
A necessidade de ser aceito pelo grupo social que convive pode influenciar ações das
quais os mesmos podem não estar preparados, como iniciar uma vida sexualmente ativa precoce,
usar drogas, entre outros fatores, aumentando assim as vulnerabilidades e uma decisão
equivocada, comprometendo o projeto de vida (FONSECA, GOMES, TEIXEIRA, 2010).
Nos últimos anos, observou-se preocupações explícitas em relação à educação do sexo
entre crianças e jovens brasileiros. Segundo César (2009) a educação sexual já era um tema
preocupante entre médicos, intelectuais e professores que atuavam na educação brasileira e as
discussões sobre sexualidade e prevenção surgiram de acordo com a inicialização precoce da
relação sexual, a partir disso começa a aparecer as consequências da falta de uma orientação
sexual.
Na década de 80 o assunto sexualidade ganhou maior destaque pelo aumento no número
de adolescentes grávidas e com a AIDS, esses foram os grandes motivos para a maior abertura
desse assunto visando informar e prevenir a gravidez e AIDS e não como uma visão do sujeito de
forma integral, conforme enfatiza (FONSECA, GOMES, TEIXEIRA, 2010).
Também houve mobilizações em defesa dos direitos humanos, através de grupos
organizados como homossexuais portadores de HIV, organizações não governamentais e a
sociedade civil incentivando e requerendo a ampliação dos momentos de debate sobre
sexualidade/ gênero em vários espaços sociais, sendo assim, a escola tem papel fundamental
nessas discussões sobre identidade sexual, igualdade entre gêneros e diversidade sexual por
abranger indivíduos com características diferentes (NOGUEIRA; ALMEIDA, 2011).
No Brasil foi oficializada a inserção da orientação sexual em 1989 com a implementação
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS) com o objetivo de promover reflexões e discussões
de técnicos, professores, equipes pedagógicas, bem como de pais e responsáveis, com a
finalidade de sistematizar a ação pedagógica da escola no trato de questões da sexualidade
(FONSECA, GOMES, TEIXEIRA, 2010).
Com a finalidade de melhorar a prevenção sexual na escola foi criado o projeto saúde e
prevenção na escola (SPE) em 2003, ele é uma parceria entre Ministérios da Saúde, Ministério da
Educação, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Fundo de Populações das Nações Unidas
(UNFPA).
Em outras palavras o objetivo central do SPE é promoção da saúde sexual e reprodutiva,
com o intuito de diminuir a vulnerabilidade de adolescentes e jovens as DSTs, gravidez, com
atividades no ambiente escolar e nas unidades básicas de saúde para que seja criado um
ambiente de diálogo que possa enfrentar os desafios.
O Projeto Político Pedagógico (PPP) é de fundamental importância quando assumi a
responsabilidade com a orientação sexual, auxiliando os estudantes no desenvolvimento da
comunicação e relações interpessoais, desenvolvendo o pensamento crítico, compreendendo o

seu comportamento e contribuindo de forma incisiva para escolhas responsáveis e conscientes
dos jovens e adolescentes (FONSECA, GOMES, TEIXEIRA, 2010).
Diante disso, é importante compreender a perspectiva dos alunos com relação à discussão
de valores atribuídos ao sexo, às posições estabelecidas para homens e mulheres no cenário
social, às suas concepções de corpo, para que as ações educativas assegurem uma preparação
mais ampla dos indivíduos para a entrada na vida sexual e na adoção de métodos preventivos nas
práticas sexuais (CICCO; VARGAS, 2013).
3. METODOLOGIA
Realizamos uma pesquisa qualitativa, usando a abordagem da pesquisa ação de natureza
colaborativa, em que o pesquisador e sujeito exerceram interação e procuraram interferir
durante todo o estudo (IBIAPINA, 2008, BARBIER, 2007).
Partindo do princípio de que os questionários cumprem pelo menos duas funções:
descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo social (FLICK, 2009), os
dados desta pesquisa foram coletados através da aplicação de questionários semiestruturados
elaborados pelos pesquisadores1, com perguntas objetivas e subjetivas.
Participaram do questionário 191 estudantes do médio integrado, onde 100 foram do
sexo masculino e 91 do sexo feminino. Também abrangeu 12 docentes e 10 servidores
administrativos do IFPE Campus Pesqueira. A análise ocorreu em dois momentos: a) Leitura geral
dos questionários, que seria no caso uma leitura flutuante, como sugere Bardin (2002); b)
organização das respostas em categorias para posterior análise e discussão dos resultados.
4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Questionários dos servidores administrativos:
Os servidores relataram que os jovens apresentam um conceito banalizado sobre a
sexualidade e que o principal responsável por essa vulgarização é a mídia, seguida dos amigos e a
internet. Alegaram também não ter nenhum problema em esclarecer dúvida sobre sexualidade
com os adolescentes. Ao serem questionados sobre a possibilidade de debater tais assuntos,
revelaram, ao menos no discurso, não perceber nenhum problema ao debater sobre o assuntos
ligados a tabus.
4.2 Questionários dos Professores:
Em relação ao trabalho com temáticas envolvendo a sexualidade, 80% dos docentes
mostraram estar a vontade em lidar com o assunto, mas 20% relataram que não se sentiam
confortáveis. Além disso, 60% dos docentes entrevistados observavam que poucos adolescentes
sabiam conduzir de forma saudável a sexualidade. Em relação a relevância de trabalhar temas
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Luana Beserra Cabral; Hérmerson Gouveia Modesto de Albuquerque; Élida Kaline Lopes de Carvalho e Jéssica
Lacerda Vasconcelos.

relacionados a saúde e educação sexual todos responderam estar a favor de ser desenvolvido
ações sistemáticas relacionadas aos assuntos da pesquisa.
A escola não tem contribuído de maneira eficaz para esclarecer as dúvidas dos jovens a
respeito da sexualidade, uma vez que, a mesma se limita apenas a fornecer informações
relacionadas ao corpo e a reprodução, dessa forma, o corpo apresentado na escola é o
anatômico e fisiológico, portanto desprovido de sentimentos e sensações.
Os referidos dados revelaram a ausência de um trabalho sistemático que aborde temas
voltados para educação e saúde na vida sexual dos adolescentes, com momentos de discussão e
troca de informações significativas. Vale reiterar que os professores e servidores administrativos
apresentaram apoio as nossas oficinas destacando a importância para a vida e formação destes
estudantes.
4.3 Questionário dos Estudantes:
Ao perguntar sobre a sua religião 72,77 % responderam que são católicos, 17,28% se
declararam evangélicos, 1,57% são espíritas e 8,38% não tem religião, o que nos fez supor uma
postura sobre o assunto fundamentada em princípios religiosos.
No que se refere a experiência sexual, 16,67% das meninas e 83,33% dos meninos
responderam que já tiveram. Além disso, no que tange a idade que iniciaram essas experiências,
foi constatado que 8% relataram que foram aos 12 anos, 20% aos 13 anos, 40% aos 14 anos, 20%
aos 15 e 12% com 16 anos, já as meninas das que tiveram relação, 40% tiveram a experiência
com 15 anos e 60% com 16 anos.
Isso nos mostra mais ainda a importância de discutirmos métodos preventivos de
gravidez e DSTS, mesmo diante de um público específico que possuía certa informação, visto que
sobre o uso do preservativo, 80% das meninas e 76% dos meninos informaram que usaram em
suas práticas sexuais.
Ainda sobre o uso do preservativo, por intermédio dos questionários, pudemos verificar
que as informações e procedimentos de seu uso estavam claras para os meninos, visto que
95,60% declaram saber usá-lo corretamente, no entanto, para as meninas parece que a discussão
precisar ser melhor trabalhada, já que 68% apenas declararam saber usá-lo corretamente.
Em relação aos temas a serem desenvolvidos nas oficinas, os temas mais cotados para a
discussão foram prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (42,41%), gravidez na
adolescência (27,22%) e gênero e sexualidade (28,80%).
Por fim, os dados nos revelaram ainda que apenas 3,80% dos estudantes recorrem aos
professores para tirarem suas dúvidas quanto a essas temáticas. Tal dado, nos indica uma
necessidade de instaurarmos um trabalho mais sólido na esfera escolar, com um currículo que
designe um tempo pedagógico para discutir tais questões com o intuito de desmistificar alguns
tabus e discutir o assunto de maneira mais produtiva e consciente.
5. CONSIDERAÇÕES
Com a análise dos dados vimos que na Instituição não há um trabalho que aborde os
temas educação e saúde sexual dos jovens e nem tão pouco discussões que envolvem
sexualidade, gênero, sexo, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e gravidez
na adolescência de forma sistemática.

Avaliamos também que os estudantes apresentavam dúvidas e curiosidades sobre o
tema, mas poucos procuravam a escola para esclarecê-las. E que mesmo os professores e
servidores afirmando que não têm problemas em discutir com os jovens, ainda existem barreiras
para falar sobre o tema.
Tais dados ilustram a necessidade de ações educativas que sejam elaboradas para os
mesmos com a finalidade de minimizar seus anseios e dúvidas, fortalecendo a reflexão sobre o
tema, por intermédio de um projeto institucional, bem como a formação sistemática, crítica e
reflexiva dos jovens multiplicadores da informação.
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RESUMO

Introdução: A grande preocupação em se estudar os
acidentes domiciliares na infância se dá pelo fato
deste ser o ambiente de maior permanência da
criança. Estes acidentes representam um grave
problema de saúde pública, pois tem grande
representação como causa de morbimortalidade.
Material e Método: trata-se de um estudo descritivo,
exploratório, de abordagem quanti-qualitativa, do
tipo corte transversal desenvolvido na comunidade
CAIC, Pesqueira, PE, mediante entrevistas semiestruturadas com os cuidadores de crianças de 1 a 5
anos. Resultados: o estudo foi realizado com 84
crianças e seus cuidadores, sendo que 67,9% destas

crianças sofreram acidentes em seu domicílio; na
época do acidente, a maioria das crianças tinha as
idades de 2 e 1 ano, respectivamente; os acidentes de
maior ocorrência foram as quedas (71,9%), as
queimaduras (19,3%) e os cortes (17,5%). Dentre os
cuidadores, 22 disseram que a criança, após o
acidente, necessitou de hospitalização e/ou sofreu
sequelas físicas e/ou psíquicas. Conclusão: Os
resultados deste estudo apontam para a urgente
necessidade de desenvolvimento de intervenções
preventivas dos acidentes domésticos com crianças
na
comunidade
estudada.

PALAVRAS-CHAVE: acidentes domésticos, criança, cuidadores.

CHARACTERIZATION OF DOMESTIC ACCIDENTS INVOLVING CHILDREN FROM 1 TO 5 YEARS OF
RESIDENTS IN CAIC COMMUNITY, PESQUEIRA, PE
ABSTRACT

Introduction: The major concern in studying the
household accidents in childhood is caused by the fact
that this is the environment of greater permanence of
children. These accidents represent a serious public
health problem because it has great representation as a
cause of morbidity and mortality. Material and
Methods: This was a descriptive, exploratory study of
quantitative-qualitative analysis and cross-sectional type
developed in CAIC community, Pesqueira, PE, through
semi-structured interviews of childrens’ caregivers
(children aged 1 to 5 years). Results: The study was
conducted with 84 children and their caregivers; 67.9 %
KEY-WORDS: domestic accidents, child, caregivers.

of these children had accidents in their homes; at the
time of the accident, most children had the ages of 2
and 1-year, respectively; the most frequent accidents
were falls (71.9 %), burns (19.3 %) and cuts (17.5 %).
Among caregivers, 22 said the child, after the accident,
required hospitalization and/or suffered physical and/or
psychological sequelae. Conclusion: The results of this
study demonstrate the urgent need for the
development of preventive interventions in order to
avoid domestic accidents involving children in the
community studied.

CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES DOMÉSTICOS ENVOLVENDO CRIANÇAS DE 1 A 5
ANOS, RESIDENTES NA COMUNIDADE DO CAIC, PESQUEIRA, PE

INTRODUÇÃO
A grande preocupação em se estudar os acidentes domiciliares na infância se dá pelo fato
deste ser o ambiente de maior permanência da criança. Tendo em vista que vários fatores
contribuem para a ocorrência do acidente, é necessário estudá-los para poder construir meios de
evitá-los, preveni-los (GAWRYSZEWSKI et al., 2008; MARTINS; ANDRADE; PAIVA, 2006;
VENDRUSCULO et al., 2010).
O ambiente doméstico pode ser especialmente hostil às crianças. Instrumentos
cortantes, móveis, janelas, panelas contendo alimentos fumegantes, fósforos,
garrafas de detergentes e produtos tóxicos deixados embaixo da pia da cozinha
se constituem atrativos especiais para crianças, contribuindo de modo efetivo
para aumentar o número de crianças lesionadas, com resultados muitas vezes
nefastos (GUIMARÃES et al., 2003, p.28).

Os acidentes na infância representam um grave problema de saúde pública, pois sua
ocorrência tem grande representação como causa de morbimortalidade (AMARAL et al., 2009).
Vários fatores podem contribuir, de forma isolada ou em conjunto, para a ocorrência do
acidente com a criança, incluindo: características pertinentes a cada idade, inobservância,
ausência de comportamento preventivo por parte das famílias e falha na vigilância do adulto
responsável (GIMENIZ-PASCOAL; PEREIRA; NASCIMENTO, 2009).
A criança é um ser que está em contínuo desenvolvimento físico e mental, dependendo do
cuidado de pessoas que realizem ou ajudem a realizar suas necessidades mais básicas, inclusive
sua proteção (MULLER; WEIGELT, 2005). Para o pediatra Mário Cordeiro (2009), “as crianças não
têm a experiência e maturidade dos adultos, nem a capacidade de avaliar as consequências dos
seus atos”; o autor defende o “dever” dos pais e cuidadores de, não só proteger e dificultar os
perigos que possam enfrentar, mas também a capacidade de antecipar ou presumir o
comportamento da criança e as situações que a expõe a possibilidade de danos, tendo em vista
que aquilo que um adulto enxerga como um acidente em potencial, a criança vê como
possibilidades de descobertas e um meio de explorar o ambiente que a cerca.
Souza, Rodrigues e Barroso (2000), referem que os acidentes domésticos estão
relacionados ao comportamento da família e sua rede social, ao seu estilo de vida, aos fatores
educacionais, econômicos, sociais e culturais, como também as fases de vida específicas da
criança, caracterizadas pela curiosidade aguçada e contínuo aprendizado.
Os fatores de riscos presentes no ambiente doméstico podem comprometer o
desenvolvimento da criança, contribuindo para desencadear diversos tipos de acidentes que, em
determinados casos, podem originar graves lesões e sequelas irreversíveis (MARCONDES, 1987).

Portanto, desde a concepção e em todas as fases do seu crescimento e desenvolvimento, a
criança é um ser totalmente dependente para satisfação das suas necessidades básicas;
necessitando sempre da ajuda de um adulto, que venha prover desde a sua alimentação até
conforto, afeto e segurança. O cuidar abrange um amplo sentido, o que não se restringe tão
somente a satisfação das necessidades básicas da criança, que se apresenta como um ser em
desenvolvimento não só nos seus aspectos físicos, mas cognitivos, psicológicos, etc.; o que
implica proporcionar possibilidades e favorecer um crescimento pleno, de todas as
potencialidades, em vista da harmonia do ser humano com o seu ambiente, proporcionando
relações de bem-estar e crescimento saudável.
Para este fim, colabora em muito o ambiente no qual a criança se desenvolve; quanto mais
saudável for, mais saudável será o desenvolvimento da mesma. Portanto, reduzir riscos, já se
torna uma boa perspectiva para eliminar ou minimizar os danos a este pleno desenvolvimento.
Diante da realidade acima exposta, vê-se a importância de estudos nessa área para
conhecer melhor os aspectos relativos ao acidente, possibilitando (re)direcionar ações que
previnam situações de risco para acidentes com crianças. Desta forma, este estudo vem a
contribuir de forma positiva (tanto para a comunidade CAIC como para a sociedade em geral)
trazendo mais conhecimento sobre os acidentes na infância, tornando-se uma ajuda/base para
estudos que direcionem melhor as ações para enfrentamento desta problemática.
Assim, este trabalho tem o objetivo de investigar os fatores de risco para acidentes em
domicílio, envolvendo crianças de 1 a 5 anos, na comunidade do CAIC, município de Pesqueira,
PE.
MATERIAL E MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem quanti-qualitativa, do tipo
corte transversal desenvolvido na comunidade CAIC, no município de Pesqueira, PE, distando 215
Km do Recife, com área total de 961Km, contando com uma população total de 62.931 mil
habitantes. 1 Os sujeitos desta pesquisa residem na comunidade adscrita a Estratégia de Saúde da
Família do CAIC, situada no Bairro da COHAB.
Segundo o IBGE (2010), 16030 crianças na faixa etária entre 1 a 14 anos residiam em
Pesqueira sendo 4167 crianças na faixa etária de 1 a 4 anos e 11863 crianças/adolescentes na
faixa etária de 5 a 14 anos. A ESF do CAIC é composta por 10 microáreas divididas de acordo com
as realidades socioeconômica, cultural e epidemiológica. Em abril de 2012, período em que se
iniciou a coleta de dados deste estudo, estavam cadastradas na ESF CAIC 257 crianças de 1 a 5
anos.
Para este estudo foi utilizado procedimento de amostragem não probabilístico intencional
considerando-se a acessibilidade aos sujeitos da pesquisa. A amostra foi de 84 crianças,
correspondendo a 37,3% do universo amostral.
1

IBGE, Censo Demográfico, 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br

Foram incluídas na amostra deste estudo todas as crianças de 1 a 5 anos, bem como seus
cuidadores, residentes nas 4 microáreas previamente sorteadas da Comunidade CAIC, Pesqueira,
PE e cadastradas na ESF CAIC. Deste modo, foram excluídos os sujeitos que não se enquadram
como moradores destas microáreas bem como aqueles que não estão na faixa etária acima
descrita.
Foi realizada uma pré-testagem do instrumento de pesquisa a fim de avaliar a clareza da
linguagem e a reprodutibilidade com um total de 8 famílias escolhidas através de sorteio, sendo
que estas famílias não estão adscritas a ESF do CAIC e não compuseram a amostra do estudo.
Após a verificação de algumas falhas no questionário, foram feitas as cabíveis modificações e
adequações.
Através de visitas domiciliares, no período de abril/2012 a junho/2012 foram obtidos os
dados sobre a incidência de acidentes envolvendo crianças de 1 a 5 anos. O procedimento
adotado foi a entrevista, obedecendo-se a roteiro semiestruturado.
Quanto às competências ético-legais, por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos,
foram obedecidos os preceitos enunciados na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde. As entrevistas foram realizadas apenas com a anuência do cuidador/familiar da criança,
mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Garantiu-se o sigilo
com relação à identidade e as informações fornecidas pelos entrevistados, bem como o direito
de se negar a participar do estudo, ou ainda, de se ausentar do estudo a qualquer momento.
Todos os entrevistados foram inicialmente orientados sobre as finalidades e implicações desta
pesquisa de maneira clara e acessível. Foi assegurada a todos os sujeitos da pesquisa a ausência
de riscos a sua integridade física ou moral. Esta pesquisa envolveu risco mínimo relacionado ao
incômodo da concessão de informações privativas pelo sujeito da pesquisa.
Aos sujeitos da pesquisa analfabetos, ou que, por qualquer outra necessidade especial, não
puderam ler o TCLE, foi assegurada a assinatura mediante impressão dactiloscópica, após terem
sido informados verbalmente do teor deste documento e das finalidades da pesquisa. O presente
protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade ASCES, Caruaru, PE, em 09
de novembro de 2011, mediante a carta nº 126/2011.
Este estudo trouxe benefícios aos seus participantes na medida em que forneceu, a partir
da divulgação de seus resultados, subsídios para a implementação de medidas preventivas aos
acidentes domésticos envolvendo crianças.
Para avaliar a percepção do Cuidador de Crianças sobre acidentes domésticos, foi utilizado
um instrumento denominado de referencial de auto-percepção de acidentes domésticos
desenvolvido pelos estudantes e professores pesquisadores, composto por ilustrações
enumeradas de 1 a 12 que retratam fatos acidentais mais frequentes e graves envolvendo
crianças de acordo com a literatura.
Ao final das vistitas domiciliares foi entregue aos entrevistados um folder informativo sobre
prevenção de acidentes domésticos com crianças e idosos, produzido pelos estudantes e

professores pesquisadores, com o objetivo de informar e servir de instrumento educativo diante
dos fatores que pudessem implicar risco para acidentes domésticos nas casas visitadas. O folder
era entregue somente no final da entrevista para que não houvesse como influenciar as
respostas dos entrevistados.
Os resultados do estudo foram tabulados, duplamente conferidos, apresentados em
tabelas e analisados mediante a epidemiologia descritiva.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período deste estudo foram entrevistados os cuidadores de 84 crianças de 1 a 5
anos, residentes na comunidade CAIC, Pesqueira, com o objetivo de caracterizar os acidentes
domésticos na infância. Esses dados estão apresentados nas tabelas a seguir.
Tabela 1. Frequência de relatos dos cuidadores sobre a ocorrência de acidentes com crianças de
1 a 5 anos residentes na comunidade CAIC, Pesqueira, PE, 2012.
OCORRÊNCIA DE
ACIDENTES
SIM

Microárea 1
(n=19)
f
%
17
89,5

Microárea 2
(n=26)
f
%
18
69,2

Microárea 3
(n=19)
f
%
13
68,4

Microárea 4
(n=20)
f
%
9
45

TOTAL
(n=84)
f
%
57
67,9

NÃO

2

10,5

8

30,8

6

31,6

11

55

27

32,1

Subtotal

19

100

26

100

19

100

20

100

84

100

De acordo com a Tabela 1, 67,9% destas crianças sofreram acidentes em seu domicílio. O
domicílio aparece em vários estudos como principal local de ocorrência de acidentes (MARTINS,
2006; SOUZA; RODRIGUES; BARROSO, 2000). Foram visitados 67 domicílios, sendo que em 28,4%
destes não foram relatados acidentes envolvendo crianças.
Tabela 2. Idade das crianças residentes na comunidade CAIC quando sofreram o acidente
doméstico, Pesqueira, PE, 2012.
IDADE DA CRIANÇA
QUANDO
SE
ACIDENTOU

Microárea 1
(n=17)
f
%

Microárea 2
(n=18)
f
%

Microárea 3
(n=13)
f
%

Microárea 4
(n=9)
f
%

f

TOTAL
(n=57)
%

< 1 ano

1

5,9

0

0

1

7,7

2

22,2

4

7,0

1 ano
2 anos
3 anos
4 anos

1
7
2
0

5,9
41,1
11,8
0

7
8
1
2

38,9
44,4
5,6
11,1

2
2
2
2

15,4
15,4
15,4
15,4

5
1
0
0

55,6
11,1
0
0

15
18
5
4

26,3
31,6
8,8
7,0

5 anos
Não sabe informar
Subtotal

0
6
17

0
35,3
100

0
0
18

0
0
100

4
0
13

30,7
0
100

1
0
9

11,1
0
100

5
6
57

8,8
10,5
100

Quanto a idade da criança à época do acidente, destacam-se as crianças com idade de 2 e 1
ano, respectivamente (Tabela 2). Esse resultado pode ser explicado pelo fato da criança nessa
fase, estar aprendendo/descobrindo o mundo a sua volta. Del Ciampo e Ricco (1996 apud DEL
CIAMPO et al., 2011) discorrem que a partir do momento em que a criança expande seu espaço,
seja engatinhando, andando ou correndo, aumenta a exploração do ambiente, fugindo da
vigilância do adulto com maior facilidade, intensificando a probabilidade de acidentes.
Percebe-se também, que um número considerável de cuidadores não soube informar a
idade da criança na época do acidente. Este fato pode ser justificado pelo cuidador considerar
esses eventos normais, pertinentes à idade da criança, principalmente as quedas. Mas é preciso
compreender que esses eventos podem acarretar sequelas (VIEIRA et al., 2007).
Tabela 3. Tipos de acidentes ocorridos com crianças de 1 a 5 anos residentes na comunidade
CAIC, Pesqueira, PE, 2012.
TIPO DE ACIDENTE

Microárea 1
(n=17)
F
%

Microárea 2
(n=18)
f
%

Microárea 3
(n=13)
f
%

Microárea 4
(n=9)
f
%

TOTAL
(n=57)
f
%

QUEDA
CORTE
INTOXICAÇÃO
EXÓGENA
QUEIMADURA
AFOGAMENTO
OUTROS:
Choque Elétrico
Lesão cutânea
Engasgo
Acidente com móvel

11
1
0

64,7
5,9
0

15
2
0

83,3
11,1
0

10
6
1

76,9
46,2
7,7

5
1
1

55,6
11,1
11,1

41
10
2

71,9
17,5
3,5

4
0

23,5
0

3
0

16,7
0

4
0

30,8
0

0
0

0
0

11
0

19,3
0

1
2
0
0

5,9
11,8
0
0

0
0
1
0

0
0
5,6
0

3
1
0
0

23,1
7,7
0
0

0
1
1
3

0
11,1
11,1
33,3

4
4
2
3

7,0
7,0
3,5
5,3

Palito no ouvido

0

0

0

0

0

0

1

11,1

1

1,8

Feijão no nariz
Subtotal

0
19

0
111,8

0
21

0
116,7

0
25

0
192,4

1
14

11,1
155,5

1
79

1,8
138,6

Dentre os acidentes que acometeram as crianças deste estudo, destacam-se as quedas
(71,9%), as queimaduras (19,3%) e os cortes (17,5%). Nos estudos de Amaral et al. (2009)
também encontra-se a queda no topo dos principais acidentes domésticos infantis, podendo
justificar-se pelo fato da coordenação motora da criança estar em desenvolvimento (DEL CIAMPO
et al., 2011), ou pela organização do ambiente, ou ainda, ou pela falta de atenção do
cuidador/responsável pela criança (GIMENIZ-PASCHOAL; PEREIRA; NASCIMENTO, 2009; AMARAL
et al., 2009). De acordo com Paes e Gaspar (2005, p. S147) “as quedas representam a principal
causa de internação na população pediátrica, inclusive no Brasil”. As queimaduras também tem

importante representação nos acidentes ocorridos nos domicílios, indicando que as crianças tem
contato frequente com situações de risco, como a livre circulação na cozinha enquanto são
preparados os alimentos, local onde ocorre a maior parte desses acidentes (GIMENIZ-PASCHOAL;
PEREIRA; NASCIMENTO, 2009). Quanto aos cortes (ou ferimentos), Filócomo et al. (2002)
acreditam estarem relacionados a falta de habilidade motora para manusear objetos e utensílios
pérfuro-cortantes e pela maior exposição aos fatores de risco. Diferente da literatura os
resultados não apontam altos índices em relação as intoxicações, podendo indicar conhecimento,
por parte do cuidador, dos fatores de risco para esse acidente, afastando ou eliminando o perigo
(Tabela 3).
Tabela 4. Consequências dos acidentes com crianças de 1 a 5 anos residentes na comunidade
CAIC, Pesqueira, PE, 2012.
CONSEQUÊNCIAS
HOSPITALIZAÇÃO
SEQUELAS FÍSICAS
SEQUELAS PSÍQUICAS
TOTAL

F
11
8
7
26

%
50
36,4
31,8
118,2

Dentre os cuidadores de crianças entrevistados, 22 relataram que o acidente deixou
sequelas ou consequências para a criança (Tabela 4). Na literatura, os estudos feitos a respeito
dos acidentes na infância são realizados através de prontuários, em hospitais, não possibilitando
um comparativo dos dados desta pesquisa com os da literatura, já que este estudo foi feito em
domicílio abordando todos os acidentes que aconteceram as crianças, incluindo aqueles que não
deixaram sequelas ou que não levaram à hospitalização.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alguns aspectos desta pesquisa são confirmados pela literatura, como a elevada ocorrência
de acidentes infantis no domicílio, a idade da criança quando se acidentou e o tipo de acidente
mais frequentes. Os resultados deste estudo são muito relevantes, visto que se trata de um
assunto atual e com aspectos pouco estudados, mas que, sendo melhor conhecidos, poderão
contribuir consideravelmente para a instituição de medidas preventivas de acidentes com
crianças de 1 a 5 anos.
Nesse sentido, este estudo possibilitou maior conhecimento da temática “acidentes
domésticos na infância” podendo ser usado para o planejamento de programas de prevenção de
acidentes num trabalho conjunto de educação permanente das famílias e crianças tanto nas
escolas como nos serviços de saúde.
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RESUMO

Introdução: A obesidade é considerada como um
problema de saúde pública por está diretamente
relacionada a outras doenças crônico-degenerativas e
pela prevalência crescente tanto na infância como na
fase adulta, podendo ser considerado como um
processo epidêmico. A morbimortalidade associada às
doenças crônicas poderia ser reduzida com mudanças
no estilo de vida, principalmente na dieta e pela prática
da atividade física. A atividade física está associada a
uma melhor mobilidade, capacidade funcional e
qualidade de vida. Objetivo: relacionar prática de
atividade física e o estado nutricional dos discentes,
docentes e administrativos do IFPE - Campus PesqueiraPE. Método: Os dados foram coletados por meio da
técnica de entrevista individual face a face, com os

participantes selecionados por categorias, e o registro
das informações foram efetuadas utilizando-se um
questionário semiestruturado, composto por questões
fechadas e abertas, organizados em blocos por
conjuntos temáticos, o qual inclui variáveis
socioeconômicas, prática de atividade física, e através
das seguintes medidas antropométricas: peso, altura,
Índice de massa corporal (IMC). Resultados: A condição
de excesso de peso e hábito de vida sedentário
prevalente na população estudada predispõe risco
cardiovascular e outras doenças crônicas não
transmissíveis, indicando assim, necessidade de ser
introduzido nesta comunidade programas direcionados
ao controle do peso e práticas de atividade física,
objetivando
melhorar
o
estado
de
saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Atividade Física; Transição Nutricional; Índice de massa corporal (IMC); Obesidade.

RELATIONSHIP BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND PRACTICE OF PHYSICAL ACTIVITY OF
TEACHERS, STUDENTS AND ADMINISTRATIVE IFPE-CAMPUS OF PESQUEIRA-PE
ABSTRACT

Introduction : Obesity is considered a public health
problem by is directly related to other chronic
degenerative diseases and the growing prevalence both
in childhood and in adulthood, may be considered as an
epidemic process, the morbidity and mortality
associated with chronic diseases could be reduced with
changes in lifestyle, especially diet and the physical
activity . In addition, physical activity is associated with
better mobility functional capacity and quality of life.
Objective: To relate physical activity and nutritional
status of students, teachers and the administrative OPSI
- Campus Pesqueira- Pernambuco . Method : Data were
collected by means of the technique of individual face to
face interview , with participants selected by category ,

and record information were performed using a semistructured questionnaire containing closed and open
questions, organized into thematic blocks per set, which
includes socioeconomic, physical activity, and through
the following anthropometric variables : weight, height,
body mass index ( BMI ) . Results: The condition of being
overweight and sedentary habit of life prevalent in this
population, it predisposes to cardiovascular risk and
other chronic non transmissibles thus indicating the
need to be introduced in this community targeted to
weight management programs and practices physical
activity, aiming to improve the health status .

KEY-WORDS: Physical Activity; Nutritional Transition; Body mass index (BMI); obesity.

RELAÇÃO ENTRE ESTADO NUTRICIONAL E PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA DOS DOCENTES,
DISCENTES E ADMINISTRATIVOS DO IFPE- CAMPUS PESQUEIRA- PE
INTRODUÇÃO
A prática regular de atividade física associada a uma alimentação saudável pode ser considerada
como fatores comportamentais considerados prioritários para a promoção da saúde e prevenção
de Doenças Crônicas Não-transmissíveis (DCNTs) em populações contemporâneas (BRASIL, 2006).
A obesidade representa na atualidade um problema de saúde pública de magnitude
considerável, por está diretamente associada às outras doenças crônico-degenerativas, como
também pela prevalência crescente tanto na infância como na fase adulta, o que pode constituir
um processo epidêmico (AMER; MARCON; SANTANA, 2011).
Para Mc Ginnis e Foege (2005), a morbimortalidade associada às doenças crônicas poderia ser
reduzida com mudanças no estilo de vida, principalmente na dieta e prática da atividade física.
Esses autores referenciam os estudos de Paffenbarger et al. (1991), em que fica evidente que o
hábito regular de realizar atividade física frequente apresenta redução no risco de mortalidade
por doença coronariana e por outras causas, aumentando assim a longevidade.
A atividade física regular contribui para a prevenção e controle das doenças crônicas não
transmissíveis, especialmente aquelas responsáveis como a principal causa de mortes, como as
doenças cardiovasculares e o câncer. Estando também associada a melhor mobilidade,
capacidade funcional e qualidade de vida (MATSUDO, 2006; 2009).
Os benefícios da atividade física para a saúde e a longevidade são conhecidos desde o princípio
dos tempos. A prática regular dessa atividade pode contribuir evitando a incapacidade, além de
proporcionar outros benefícios físicos e mentais. Está comprovada que quanto mais ativa é uma
pessoa, menos limitações físicas ela possuirá (FORCIEA, 1998).
Segundo Guimarães et al. (2006), embora a prevalência de sobrepeso e obesidade em indivíduos
de ambos os sexos, em diferentes faixas etárias e em diversos países do mundo possa ser
considerada um fenômeno mundial e de natureza multifatorial, a redução nos níveis de atividade
física usual e os hábitos alimentares inadequados, de forma isolada ou combinada, parecem
serem os principais determinantes destes eventos.
“Sobrepeso e obesidade consistem, na atualidade, em importantes problemas de saúde pública,
estando listados entre as cinco principais causas de morte no mundo, e a terceira em países em
desenvolvimento” (WHO, 2009).
A prevalência de obesidade em adultos com 20 anos ou mais, no período de 1975 a 1989, quase
dobrou: passou de 4,4% para 8,2%, chegando a 9,7% em 1999. Quanto ao excesso de peso, a
prevalência passou de 21% para 32% no primeiro período em que foi realizada a comparação
(BRASIL, 2004).
A obesidade representa fator de risco cardiovascular, com prevalência crescente, ela é
considerada um problema de saúde pública que ocorre tanto em países desenvolvidos como nos
países em desenvolvimento e implica um impacto desfavorável aos cofres públicos. A ocorrência
da obesidade na velhice potencializa o efeito de outras co-morbidades de prevalência elevada

nessa fase da vida: hipertensão arterial, diabetes mellitus não insulino dependente e as doenças
cardiovasculares (VASCONCELOS, 2011).
Segundo Aranceta (2003), nos últimos anos, algumas transformações na sociedade
contemporânea têm sido observadas. A combinação de mudanças dos hábitos alimentares
saudáveis para outros pouco recomendados, bem como de estilo de vida ativo para uma vida
mais sedentária têm contribuído significativamente para o aumento da prevalência de sobrepeso
e da obesidade.
Maciel et al. (2011), destaca as escolhas cotidianas de consumo alimentar realizadas pela
população leiga, de modo geral, elas são guiadas pela influência de fatores que perpassam os
aspectos das condições de vida mais gerais, como nível de renda, urbanização local e acesso à
variabilidade de alimentos, incluindo também as características individualizadas de nível
educacional, faixa etária e cultura alimentar familiar.
Estudar, ser Professor bem como ser Funcionário Administrativo é trabalho, Segundo Brasil
(2004) As más escolhas alimentares e as mudanças quanto à quantidade e à qualidade das
refeições estão alterando o perfil nutricional do trabalhador e, consequentemente levando a
problemas físicos, sociais e psicológicos.
As más escolhas alimentares e as mudanças quanto à quantidade e à qualidade das refeições
estão alterando o perfil nutricional do trabalhador e, consequentemente levando a problemas
físicos, sociais e psicológicos (BERLEZE, 2013).
Para avaliar o acúmulo de massa gorda, em geral são utilizados os seguintes métodos
antropométricos: índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), relação
cintura/quadril (RCQ) e dobras cutâneas (KRAUSE et al., 2007).
Em estudos populacionais os dados antropométricos servem para a identificação de grupos que
necessitam de intervenção nutricional, bem como instrumento de vigilância nutricional (CERVI;
FRANCESCHINI; PRIORE, 2005).
A presente pesquisa visa relacionar a prática de atividade física e o estado nutricional da
comunidade docentes, discentes e funcionários administrativos do IFPE - Campus Pesqueira- PE.
Os dados coletados poderão subsidiar a formulação de estratégias de intervenção direcionadas
para melhoria da qualidade de vida desta clientela.
MATERIAIS E MÉTODOS
O principal objetivo deste estudo foi relacionar a prática de atividade física e o estado nutricional
da comunidade Docente, Discente e Administrativa do IFPE - Campus Pesqueira- PE. Os dados
foram coletados por meio da técnica de entrevista individual face a face, com os participantes
selecionados por categorias, e o registro das informações foram efetuadas utilizando-se um
questionário semiestruturado, composto por questões fechadas e abertas, organizados em
blocos por conjuntos temáticos, o qual incluíram variáveis sociodemográficas, e aferição das
seguintes medidas antropométricas: peso, altura, objetivando classificar o estado nutricional
através do Índice de massa corporal (IMC). Os critérios de inclusão era pertencer ao quadro
Discente, Docente ou Administrativo, estar presente na instituição durante o período da coleta
de dados, aceitar participar da Pesquisa. Os critérios de exclusão é não pertencer ao quadro

Discente, Docente ou Administrativo, não estar presente na instituição durante o período da
coleta de dados, não aceitar participar da Pesquisa. O quantitativo avaliado foi de 340 Discentes,
53 Docentes e 50 Funcionários Administrativos.
Para obtenção das medidas antropométricas foram realizados os seguintes procedimentos:
• Aferição do Peso - em uma balança de plataforma de marca Filizola com capacidade de 150 kg,
precisão de 0,1kg e 0,5 cm. Os participantes foram pesados com o mínimo de vestes e descalços.
• Aferição da estatura - foi verificada no antropômetro vertical fixo à balança. O participante se
encontrava descalços, em cima da plataforma da balança e de costas para o seu marcador, com
os pés unidos, em posição ereta, mantendo o “plano de Frankfort”. A leitura foi realizada no 0,5
centímetros mais próximo, com a haste horizontal da barra vertical de escala da balança
encostada na cabeça.
• Índice de Massa Corporal (IMC) - foi obtido a partir da divisão da massa corporal em
quilogramas, pela estatura em metro, elevada ao quadrado (kg/m2). Utilizando como pontos de
corte para classificação do estado nutricional de adultos e idosos os seguintes índices (quadro 1):

Quadro 1- Classificação do Índice de Massa Corporal
Classificação
Kg/m²
Magreza grau III
<16,0
Magreza grau II
16,0 – 16,9
Magreza grau I
17,0 – 18,4
Eutrofia
18,5 – 24,9
Sobrepeo
25,0 – 29,9
Obesidade grau I
30,0 – 34,9
Obesidade grau II
35,0 – 39,9
Obesidade grau III
≥ 40,0
Fonte: (WHO, 1998).
• Prática de atividade física: os docentes, discentes e administrativos foram questionados em
relação ao hábito de praticar ou não atividade física por no mínimo 30 dias, sua frequência e o
tipo de atividade física realizada. Tipo de Atividade Física: Será mostrado apenas em
porcentagem geral porque um mesmo indivíduo pode praticar mais de um esporte.
Foi montado um banco de dados e realizado análise quantitativa das informações, mediante
processo sistematizado em base estatística. A análise dos dados foi processada utilizando-se o
programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 14.0. Os resultados
estão apresentados através de tabelas ou gráficos.
O projeto da pesquisa foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFPB sob
o Número 158.356 com data da relatoria: 28/11/2012. Dessa maneira, a investigação atendeu
aos requisitos preestabelecidos na resolução 196, de 10 de Outubro de 1996, do Ministério da
Saúde, referente ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvendo seres humanos,
resguardando os princípios éticos da justiça, beneficência e da não maleficência. Aos
participantes da pesquisa foram entregues o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em

que eram explicados os objetivos da pesquisa, a presença do anonimato e a possibilidade de
desistência da mesma, caso julgasse necessário.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela-1 apresenta a distribuição do estado nutricional dos docentes, discentes e dos
administrativos do IFPE Campus Pesqueira, segundo o IMC, levando-se em consideração o ponto
de corte sugerido pela recomendação da World Health Organization (WHO - 1998).
Para melhor visualização, estão agrupados em três categorias: IMC ≥ 25 “acima do padrão
recomendado”, IMC 18,5 – 24,9 “dentro do padrão recomendado” e IMC ≤ 18,4 “abaixo do
padrão recomendado” respectivamente. Onde é possível visualizar que os discentes encontramse dentro do padrão recomendado apresentando 67,3% nesta condição, em contra partida, os
docentes encontram-se com 74% acima dos padrões recomendados e os administrativos 58%
acima dos padrões recomendados, isso significa que esta parcela da população da comunidade
do IFPE apresenta-se com sobrepeso ou obesidade. Diante desta constatação, conclui-se que há
necessidade de ser realizada uma intervenção visando corrigir estas distorções encontradas.
TABELA 2- Estado Nutricional de acorde com o IMC dos Docentes, Discentes e Administrativos
do IFPE-Campus Pesqueira-PE, 2013.
VARIÁVEL IMC

POPULAÇÃO
DOCENTES

TOTAL

DISCENTES

ADMINISTRATIVOS

* ACIMA DO
PADRÃO
39 (74%)
RECOMENDADO

72 (21,2%)

29 (58%)

140 (32%)

** DENTRO DO
PADRÃO
14 (26%)
RECOMENDADO

229 (67,3%)

20 (40%)

263 (59%)

*** ABAIXO DO
PADRÃO
0 (0%)
RECOMENDADO

39 (11,5%)

1 (2%)

40 (9 %)

TOTAL

340 (100%)

50 (100%)

443(100%)

* IMC ≤ 25

53 (100%)

** IMC = 18,5 – 24,9

*** IMC ≥ 18,4

Diante dos gráficos 1, 2, 3 e 4 apresentados abaixo, podemos visualizar os comportamentos
adotados pelos discentes, docentes e pelos funcionários administrativos do IFPE Campus
Pesqueira PE em relação a práticas de atividade física.
Gráfico 1 – Prática de Atividade Física entre os Discentes, Docentes e Administrativos do IFPECampus Pesqueira – PE, 2013.
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No que diz respeito à prática de atividade física entre os discentes, os docentes e pelos
funcionários administrativos do IFPE Campus Pesqueira PE, constatou-se que 44,7% dos
discentes, 53% dos docentes e 42% dos administrativos referiram realizarem alguma atividade
física, enquanto que 53,3% dos discentes, 47% dos docentes e 58% dos administrativos
revelaram não praticarem nenhuma atividade física.
Nos gráficos abaixo podemos visualizar melhor o tipo de atividade física realizada pelos
discentes e pelos docentes. Os resultados serão demonstrados em porcentagem geral porque um
mesmo indivíduo pode praticar mais de um tipo de atividade física.

Gráfico 2 – Tipos de atividade Física Realizada pelos Discentes do IFPE- Campus Pesqueira – PE,
2013.
Caminhada
Corrida
Futebol
Musculação
Outros

Vendas

9,1
3,8
11,3
41,9
33,9

Para redimensionar o intervalo de dados do gráfico, arrast

O tipo prevalente foi Musculação com 42% do geral. Santos e Kinijnik (2006) em sua pesquisa
também afirmou que maioria pratica Musculação seguida por Caminhada.
Segundo Faria (2011) apus Chagas e Lima (2008), a musculação é um tipo de treinamento que se
caracteriza pela utilização de pesos e cargas, que têm como objetivo oferecer alguma carga
mecânica em oposição ao movimento dos segmentos corporais. O objetivo predominante da
musculação é o treinamento da força muscular, a partir de um treinamento sistematizado.
Atualmente, vem-se atribuindo grande importância à musculação devido ao treinamento de
força tanto para a manutenção da saúde, quanto para o aprimoramento do desempenho de
atletas, o aumento da massa muscular e a reabilitação. No entanto, grande parte dos
profissionais ligados a este tipo de atividade física ainda apresentam conhecimentos incipientes
ou baseiam-se em “mitos”, práticas infundadas e conceitos sem bases científicas quanto aos
aspectos fisiológicos e metodológicos relacionados à musculação (SILVA et al., 2008).
Gráfico 3 – Tipos de atividade Física Realizada pelos
Docentes do IFPE- Campus Pesqueira – PE, 2013.
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Musculação se sobrepôs as demais práticas esportivas com 35% entre os Docentes. Segundo
Simão (2002) a musculação é uma das melhores opções em todos os aspectos, desde a
prevenção de patologias, ganho de massa muscular, tratamento de enfermidade, correções e
desvios posturais e redução de gordura corporal. Em determinado período, pode-se observar que
a corridas as academia parecia um certo modismo, que acontece sempre que aparece novidade.
Entretanto nos dias de hoje está prática está consolidada e as academias tem seu público
específico e assíduo (RUFINO; SOARES; SANTOS, 2000).
Gráfico 4 – Tipos de atividade Física Realizada pelos
Administrativos do IFPE- Campus Pesqueira – PE, 2013.

Como nos Docentes e Discentes a prática da musculação se sobrepôs nos Funcionários
Administrativos com 38%, sendo a escolha atual da população estudada. Segundo Matsudo (2009), a
realização regular de atividade física contribui positivamente na prevenção e no controle das
doenças crônicas não transmissíveis, especialmente aquelas que constituem a principal causa de
morte, como as doenças cardiovasculares e o câncer.

CONCLUSÃO
A condição de excesso de peso e hábito de vida sedentário prevalente na população estudada
predispõe a mesma à risco cardiovascular e outras doenças crônicas não transmissíveis,
indicando assim, necessidade de ser introduzido nesta comunidade programas direcionados ao
controle do peso e práticas de atividade física, objetivando melhorar o estado de saúde.
De acordo com Ferreira et al. (2005), a morbimortalidade associada às doenças crônicas poderia
ser reduzida com mudanças no estilo de vida, principalmente na dieta e prática da atividade
física. Esses autores referenciam os estudos de Paffenbarger et al. (1993), nos quais ficou
comprovado que a prática da atividade física regular reduz o risco de mortalidade por doença
coronariana e por outras causas, aumentando assim a longevidade. Portanto, a atividade física
tem sido amplamente adotada como estratégia para melhorar a qualidade de vida, diminuindo
os efeitos deletérios causados pelas alterações decorrentes do avançar da idade e prevenção das
doenças crônicas degenerativas.
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