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Para entender e acompanhar todo o avanço tec-
nológico no tratamento de ostomias, primeira-
mente se faz necessário entender o que é uma 
ostomia.

Será através da História, em particular da História 
da Medicina, que passamos a conhecer a estoma-
terapia: uma especialidade da enfermagem, reco-
nhecida pelo WCET (World Council of Enterostomal 
Therapists: na association of nurses) a partir de 
1980.
Assim temos o enfermeiro especialista, o estoma-
terapeuta (ET), competente no cuidado de feridas, 
incontinências urinária e fecal e ostomias.

Ostomia, ostoma, estoma ou estomia são palavras 
sinônimas provenientes do grego, que querem di-
zer boca ou abertura, indicando a exteriorização 
de qualquer víscera oca pelo corpo por múltiplas 
causas.

O nome da ostomia vem de acordo com o local do 
corpo de onde surge o segmento, então podemos 
encontrar uma gastrostomia, uma traqueostomia, 
uma esofagostomia, sem contar os estomas uriná-
rios, as urostomias ou derivações urinárias para 
as eliminações urinárias e os estomas intestinais, 
como as colostomias, as ileostomias e as jejunos-
tomias para as eliminações fecais.

É através de um procedimento cirúrgico que se cria 
a estomia, ou seja é feita uma abertura artificial 
entre órgãos internos ocos com o meio externo. 
Tais procedimentos em sua maioria são realiza-
dos devido a doenças crônicas, como por exemplo 

em casos de câncer, Doença de Crohn, retocolite 
ulcerativa entre outras patologias e também para 
proteger suturas de algum órgão sensibilizado, 
para descomprimir, para drenar e aliviar tensões 
de anastomose.

Neste contexto que envolve toda a complexa di-
nâmica, desde o preparo do paciente até o ato 
cirúrgico para a construção da ostomia, é preciso 
entender que o sistema digestório sendo um longo 
tubo com muitos músculos, começa na boca e ter-
mina no ânus. Fazendo parte deste sistema a boca, 
faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e in-
testino grosso.

A pessoa portadora de uma ostomia, ou seja o(a) 
ostomizado(a), requer alguns delicados e simples 
cuidados em seu dia a dia. São adaptações e rea-
justamentos necessários às suas atividades.

Medidas estas em que o enfermeiro estomatera-
peuta ou não, deve incluir o ostomizado e  princi-
palmente sua família ou seu cuidador no planeja-
mento de todas as ações que se fazem presentes 
neste momento, como o aprendizado das ações de 
autocuidado da estomia, da pele periestoma e na 
escolha de qual dispositivo usar.
Erwin-Toth; Doughty (1992) afirmam que a atu-
ação do Enfermeiro Estomaterapeuta ou não, é 
fundamental no processo da escolha do sistema 
de bolsa, do tipo de protetor cutâneo ou barreira 
protetora de pele e de produtos acessórios a se-
rem usados. Portanto devemos lembrar que sua 
ação competente e a qualidade de sua assistência 
depende também do respaldo dos avanços tecno-
lógicos com os mais diferentes e modernos dispo-
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sitivos que hoje encontramos no mercado para os 
cuidados das diferentes estomias.

Vale evidenciar que avanços tecnológicos trazem 
benefícios e junto com eles, custos elevados, de-
safios tecnológicos, necessidade de atualizações e 
estudos e desafios éticos.

Dentro da reflexão ética, o enfermeiro estomate-
rapeuta deve conhecer para suas ações quais são 
suas responsabilidades, quais são os direitos e 
necessidades do ostomizado, quais os direitos à 
assistência especializada, qual a necessidade da 
Estomaterapia e quais são os papéis do enfermeiro 
estomaterapeuta.
Além desta base, é válido ressaltar que as ações 
do Enfermeiro e do Estomaterapeuta estão regu-
lamentadas por leis legais. A Lei 7.498/86 regula-
menta o exercício profissional da enfermagem em 
todo o território nacional.

Isso denota ao profissional ciência de bases políti-
cas e sociais que nos diz: 

A utilização de materiais de boa qualidade e em 
quantidade adequada é responsável pela solidez 
e segurança da casa. A obtenção de dispositivos 
de boa qualidade e em quantidade adequada às 
necessidades do paciente/cliente irá contribuir 
não só para a segurança, mas também para a 
sua reabilitação.

Não há dúvidas de que esses avanços tecnológicos 
conseguem trazer maior qualidade ao cuidado da 
ostomia e consequentemente na vida do ostomi-
zado.

Lembrando que estes dispositivos devem oferecer 
segurança, proteção, conforto, praticidade e eco-
nomia, assim a equipe interdisciplinar e o enfer-
meiro estomaterapeuta ou não têm condições de 
oferecer uma assistência com muito mais qualida-
de e especializada a toda sua clientela.
É muito importante que o ostomizado conheça to-
dos os tipos de dispositivos existentes e assim pos-
sa escolher aquele modelo que melhor se adapta 
ao seu estoma, pois o desconhecimento destes 
produtos e a colocação de dispositivos inadequa-
dos leva a desperdício de material, perda de tem-
po, desconforto, complicações periestomas como 
irritações e lesões, dentre outras, piorando a qua-
lidade de vida deste ostomizado, podendo chegar 
ao isolamento social.

Aderência, segurança, discrição, liberdade de mo-
vimento, conforto, proteção da pele periestoma, 
fácil manuseio e ajustamento adequado ao esto-
ma são características imprescindíveis ao disposi-
tivo ideal.

A Comissão de Normalização da Assistência ao Os-
tomizado conseguiu por ato do Secretário de Es-
tado da Saúde de São Paulo, através da Resolução 
S.S. nº 194, de 10/08/1990, estabelecer normas e 
padrões para o processo de assistência multiprofis-
sional, para a reabilitação da clientela ostomizada, 
no Estado de São Paulo.
Por isso hoje o ostomizado tem o direito de se 
matricular no programa do ostomizado e receber 
todo o material necessário à sua necessidade.

Na escolha dos dispositivos tem que se levar em 
consideração também as necessidades individuais 
e pessoais do ostomizado, como a sua condição só-
cio-econômica, e as características de seu estoma.

Os avanços tecnológicos vêm trazendo muitas mu-
danças no manuseio destes dispositivos, e o profis-
sional que atende a esta clientela tem que avançar 
junto.

Os dispositivos constituem as bolsas, os protetores 
cutâneos e os produtos acessórios, que objetivam 
em conjunto coletar o efluente eliminado e prote-
ger a pele periestoma.

Dentro dos tipos de bolsas, por exemplo, temos 
bolsas: drenável, fechada, recortável, para urosto-
mia, pediátrica e muitas outras. Para proteção da 
pele temos placas com resina sintética, com resina 
mista, placa convexa e muitas outras. E dentro dos 
produtos acessórios temos cinto elástico, presilha, 
guia de mensuração, filtro de carvão ativado, len-
ço barreira protetora, cápsulas absorventes, pasta 
protetora, pó protetor e muitos outros.

Concluindo, os avanços tecnológicos têm que 
acompanhar a famosa tríade “ostomia, pele pe-
riestoma e sistema coletor”, melhorando desta 
forma, a qualidade de vida do paciente/cliente 
ostomizado, seu auto cuidado e sua reabilitação 
social, física e emocional. É da competência e res-
ponsabilidade do profissional enfermeiro ou esto-
materapeuta promover este cuidado atualizado, 
sua reinserção social e um trabalho em harmonia 
com toda a equipe interdisciplinar.
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Todos os transtornos psíquicos são vulgarmente 
denominados pela palavra “loucura”. O que as 
pessoas não sabem é que independentemente 
de suas características genéticas, todas sem ex-
ceção, podem adoecer psiquicamente. Vivendo 
em momento histórico e social que predispõe 
aos processos de adoecimento físico e mental, 
é necessário que se lance mão de estratégias 
que promovam a saúde global do ser humano. A 
palestra objetiva abordar a temática, sob a pers-
pectiva de prevenção dos transtornos psíquicos.

A origem etmológica da palavra na loucura tem ori-
gem nos sufixos louco + ura, que o dicionário Mi-
chaelis define como: Estado de quem é louco; ato 
próprio do louco; desarranjo mental em que a pes-
soa não está ciente do seu estado, tem o compor-
tamento modificado profundamente, tornando-
-se irresponsável; insensatez; demência, psicose; 
aventura insensata; grande extravagância; alegria 
extrema; diabrura; loucuras de criança; despesa 
desproporcionada. 

Ao longo da história é considerado louco, o erran-
te, o que vive na desrazão, que não tem controle 
sobre seus sentimentos, pensamentos e compor-
tamento; um alienado.

Pode-se citar uma lista de artistas célebres que 
eram portadores de graves distúrbios psíquicos 
como os compositores clássicos Robert Schumann 
e Piotr Tchaikowski; os pintores Vincent van Gogh e 
Paul Gauguin e os escritores Lord Byro, Liev Tolstoi.

A respeito de pessoas como as citadas, o professor 
e escritor Isaías Pessotti declarou, “Se as pessoas 
rotuladas como loucas foram grandes criadoras, 
trata-se de pessoas muito criativas que, por aci-
dente, ficaram loucas. Ou se trata de pessoas que 
na situação acrítica da marginalização (como lou-
cos) revelaram uma criatividade que a vida ‘nor-
mal’ impedia de se ver ou de se manifestar. Mas 
a loucura não é libertação do espírito. Muito ao 
contrário. É a escravidão do pensamento”

Eurípedes (480 a.C. a 406 a.C.) era um poeta de 
Atenas – Grécia - e escreveu as tragédias gregas, 
em que retratou a vida real, colocando nas cenas, 
camponeses ao lado de príncipes, criticou a reli-
gião, falava dos excluídos da sociedade: os pobres, 
as mulheres e os velhos.
Medeia (431 a.C.) é uma personagem mitológica 
descrita por Eurípedes. Nela foi apresentado o 
retrato psicológico de uma mulher carregada de 
amor e ódio a um só tempo. Medeia representa um 
novo tipo de personagem na tragédia grega, como 
esposa repudiada e estrangeira perseguida, ela se 
rebela contra o mundo que a rodeia, rejeitando o 
conformismo tradicional. Tomada de fúria terrível, 
mata os filhos que teve com o marido, para vingar-
-se dele e automodificar-se. É vista como uma das 
figuras femininas mais impressionantes da drama-
turgia universal. 

Ao longo da história, vê-se que as condições socio-
-culturais dispõem das lentes que caracterizam a 
loucura, tratada de formas as mais diversas e, não 
raro, diametralmente opostas. Em algumas so-
ciedades, o louco era tido como uma pessoa em 
contato direto e ininterrupto com os deuses e se 

 de médico e louco cada um tem um pouco
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tornava uma espécie de oráculo. Em outras, era 
considerado “endemoniado” e, não raro, era es-
pancado até a morte, para que o demônio deixas-
se o seu corpo. Em muitos lugares o louco ainda 
é tratado como delinquente, como “criminoso” 
(mesmo que jamais tenha agredido a quem quer 
que fosse) e submetido a toda a sorte de torturas 
e de vexames.

 A Odisseia e Ilíadas de Homero (sec VIII a.C.) são 
poemas épicos  gregos que retratam acontecimen-
tos como a Guerra de Troia. Nesse épico, Menelau 
sob liderança de seu irmão, Rei Agamenon, de Mi-
cenas,  invade Troia para resgatar sua mulher Hele-
na, que fugiu com Páris, um príncipe troiano. Ela a 
resgata e tem um final feliz juntos.
Num período do Renascimento (fins do século XIII 
e meados do século XV) por aproximadamente 
200 anos a Europa viveu uma caça às bruxas e em 
1487 foi publicado um manual para identificá-las e 
condená-las ao fogo da inquisição, o “Malleus Ma-
leficarum” – martelo das feiticeiras, que teve de-
zenas de edições editadas. Mulheres pobres, cam-
ponesas que viviam em áreas próximas à floresta 
eram as principais suspeitas de bruxaria. Pessoas 
que adoeciam mentalmente também eram tidas 
como endemoniadas e por isso uns e outros eram 
lançados na fogueira.

O dramaturgo inglês, Willian Shakespeare, (1564- 
1616) escreveu várias obras que eram peças tea-
trais: Otelo, Macbeth, Romeu e Julieta, Chama bre-
ve no breu, Rei Lear e Hamlet.  Hamlet foi escrita 
provavelmente em 1600 e foi considerado o maior 
problema literário de todos os tempos.
A lenda em que Shakespeare se inspirou está re-
gistrada na História dos dinamarqueses de Saxo 
Grammaticus (sec. XIII). Conta o sofrimento de Ha-
mlet ao descobrir que o tio matou seu pai e casou-
-se com a mãe para obter o trono da Dinamarca. A 
história começa com a celebração do casamento 
de Claudio e Gertrudes, mãe de Hamlet. O jovem 
acusa a mãe de traição e planeja a morte do tio.  
Mata por engano o avô. Ofélia, a tia, se suicida de-
vido à morte do pai. O tio, Laerte, luta com Hamlet 
e ambos se ferem com a lâmina da espada envene-
nada. Hamlet obriga Claudio a beber do vinho en-
venenado que a mãe, por engano, já havia tomado 
e no final todos morrem.

A Renascença, período em que viveu Shakespeare, 
viu surgir uma nova e estranha figura ao longo dos 
canais flamengos e dos rios da Renânia: a Nau dos 

loucos. Por aquela época, os loucos tinham uma 
existência errante. Escorraçados das grandes cida-
des, expulsos de suas fortificações e condenados à 
peregrinação, foi se firmando o costume de confiá-
-los, também, aos barqueiros. Desta prática surgia 
a certeza de que os insanos iriam para longe, o quê 
- nas palavras de Foucault - os tornava prisioneiros 
de sua própria partida. É o mesmo autor quem as-
sinala o caráter simbó1ico da atitude: “a navegação 
entrega o homem à incerteza da sorte; nela, cada 
um é confiado ao seu próprio destino; todo em-
barque é, potencialmente, o último. É para outro 
mundo que parte o louco em sua barca louca; é do 
outro mundo que ele chega quando desembarca”.

Hegel afirmou que a loucura não seria a perda abs-
trata da razão. Para ele “A loucura é um simples 
desarranjo, uma simples contradição no interior da 
razão, que continua presente”. 

Hoje vivemos tantas expressões de loucura que 
não sabemos ao certo quem é normal e quem é 
louco. Todos os dias nos supreendemos com acon-
tecimentos que nos deixam horrorizados e que nos 
fazem pensar que a sociedade está psiquicamente 
doente. 
Na abordagem do dia 23 de setembro às 19h com 
o * “de médico e louco todo mundo tem um pou-
co” a professora Maria Odete levará os presentes a 
uma reflexão dessa “loucura pós-moderna”.
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Em Auditoria, glosa é a recusa parcial ou total de 
uma fatura por considerar sua cobrança indevi-
da, por erro ou omissão de alguma informação.

O segredo está em como evitá-la, integrando: Qua-
lidade de atendimento X Registros dos Serviços de 
Saúde. 

Este documento apresenta a teoria do processo 
Glosas em Serviços de Saúde, realizada em pron-
tuários de clientes, submetidos a tratamentos 
médicos em unidades hospitalares e aborda o 
termo GLOSA como um recurso utilizado para de-
signar a recusa parcial ou total de uma fatura e as 
suas consequências para as empresas. A auditoria 
hospitalar é um processo de análise quantitativa 
e qualitativa realizada nas anotações feitas nos 
prontuários de clientes internados, com a finalida-
de de receber tratamento clínico, pediátrico ou ci-
rúrgico, focando a quantidade de medicamentos e 
materiais utilizados no decorrer do tratamento do 
mesmo. A glosa acontece quando a quantidade de 
elementos registrados nos prontuários não é idên-
tica aos dispostos na fatura do mesmo, assim glosa 
é um termo técnico utilizado por auditores, a fim 
de informar sua cobrança indevida, seja por erro 
ou omissão de anotação de algum dado quantita-
tivo e isto implica em perda financeira, indicando 
fragilidade no caixa da instituição auditada. O ob-
jetivo da auditoria hospitalar é certificar a garantia 
da qualidade do atendimento prestado ao clien-
te, o p.amento justo à seguradora de saúde pelo 
serviço prestado ao cliente, evitar desperdícios e 
auxiliar no controle de custos da organização. Para 

que as glosas não tornem “vícios” constantes, os 
profissionais de saúde devem ser criteriosos e ad-
quirir consciência que são responsáveis por suas 
anotações, pois estes documentos são registros de 
informação legal que após avaliação técnica é um 
dado que, futuramente, gera indicadores da qua-
lidade da assistência à saúde prestada ao cliente. 
A cultura de realizar o procedimento e não regis-
trar foi um paradigma e agora está sendo abolido 
da comunidade hospitalar, devido aos programas 
de trabalho e reeducação do aperfeiçoamento 
profissional.  A existência de protocolos e rotinas 
de trabalho ajuda as equipes de saúde a interagir 
com equipes multidisciplinares, gerando troca de 
conhecimento e agregação de valores no combate 
às glosas cotidianas. Integrar qualidade de atendi-
mento ao cliente, registrar corretamente informa-
ções e trabalho educativo de conscientização são 
os fatores que formam tripé da sociedade pós-
-moderna e que faz o diferencial da organização, 
evitando as glosas.

gloSaS em ServiçoS de Saúde

patrícia Serra BarBoza naddeo
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Atualmente a Nutrição Enteral tem ganhado 
destaque em muitos estudos científicos, pois 
fica evidente a melhora na qualidade de vida 
daqueles que a necessitam e a recebem pre-
cocemente. Segundo a definição proposta pelo 
regulamento técnico para Terapia de Nutrição 
Enteral, a Resolução RDC nº 63, da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde, de 6/7/00, compreende em: “alimento 
para fins especiais, com ingestão controlada 
de nutrientes, na forma isolada ou combinada 
e elaborada para uso por sondas ou via oral, 
industrializada ou não, utilizada exclusiva ou 
parcialmente para substituir ou complementar 
a alimentação oral em pacientes desnutridos 
ou não, conforme suas necessidades nutricio-
nais, em regime hospitalar, ambulatorial ou do-
miciliar, visando à síntese ou manutenção dos 
tecidos, órgãos ou sistemas”. O objetivo desta 
apresentação é discutir quando existe a real ne-
cessidade da terapia nutricional enteral, quais 
são as opções para o paciente e para a família, 
quais os benefícios dessa intervenção, as possí-
veis intercorrências e refletir sobre a responsa-
bilidade de cada profissional perante o restabe-
lecimento do paciente.  As indicações da Terapia 
Nutricional Enteral (TNE) são basicamente duas: 
a primeira, quando existe o risco de desnutrição, 
ou seja, quando a ingestão oral for inadequada 
para fornecer de dois terços a três quartos das 
necessidades diárias nutricionais. E a segunda, 
situação em que se faz necessária a indicação 
de TNE é quando o trato digestivo estiver total 
ou parcialmente funcionante. Existem também 
as contra-indicações para TNE, porém na maio-
ria das vezes, são relativas ou temporárias. As 

vias de acesso, os métodos de administração e a 
seleção das fórmulas são tão importantes quan-
to à decisão de iniciar ou não a TNE e o seu co-
nhecimento poderá também garantir o sucesso 
ou o fracasso desse instrumento poderoso, para 
restabelecer a saúde do paciente. As dietas en-
terais podem ser industrializadas ou artesanais. 
Dietas industrializadas podem ser apresentadas 
em pó, líquida semipronta para uso ou ainda 
líquida pronta para o uso. Dietas artesanais ou 
caseiras são preparadas à base de alimentos in 
natura; produtos alimentícios ou módulos de 
nutrientes. As dietas artesanais ainda são muito 
utilizadas por causa do menor custo, principal-
mente por pacientes com baixas condições so-
cioeconômicas que necessitam de uma terapia 
nutricional domiciliar prolongada. A individuali-
zação da fórmula, estabilidade microbiológica e 
bromatológica caracterizam um grande desafio, 
visto que as dietas artesanais exigem uma gran-
de manipulação e sua composição de nutrien-
tes é estimada. A avaliação nutricional deve ser 
constante para garantir um aporte calórico-pro-
téico, adequado para cada paciente, até o mo-
mento não exista mais a possibilidade do risco 
nutricional. O envolvimento de uma equipe mul-
tidisciplinar é também imprescindível para ter 
um bom resultado: tratar o paciente de forma 
fragmentada impede o restabelecimento mais 
rápido, gera mais custos pelo prolongamento do 
tratamento e desfavorece o crescimento profis-
sional dos envolvidos. Por outro lado, quando 
temos a disponibilidade de uma equipe de pro-
fissionais interagindo com a situação do pacien-
te, temos só conquistas.

nutrição enteral: quando, como e por que iniciar? 

ludmila zappa FonSeca
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A prática baseada em evidência consiste em 
uma forma de acesso à informação, onde por 
meio de fases cientificamente estabelecidas, 
buscam-se as mais novas e melhores evidências 
científicas disponíveis, que respondam a ques-
tões clínicas relevantes,  que se apresentam dia-
riamente ao profissional de saúde.
 Os profissionais de saúde diariamente deparam-
-se com perguntas relacionadas aos melhores tipos 
de tratamento e ações voltadas à restauração da 
saúde de seus clientes, para tanto, recorrem fre-
quentemente às revisões da literatura científica 
produzida sobre o tema em questão.
Deve-se, entretanto, esclarecer que existem tipos 
diversos de revisões bibliográficas, como as revi-
sões abreviadas, tipicamente encontradas em jor-
nais e limitadas, devido ao espaço fornecido por 
este veículo, geralmente focadas em apenas um 
artigo específico;  revisões metodológicas,  que 
procuram criticar os delineamentos e métodos de 
uma série de estudos;  revisões teóricas que pro-
põem modelos que descrevam as relações entre 
variáveis previamente estudadas, e frequentemen-
te, propõem novas relações a serem investigadas; 
revisões críticas, são análises extensivas da litera-
tura em uma área selecionada e em um tópico es-
pecífico, incluindo análises teóricas e críticas meto-
dológicas às pesquisas, entre outras1.

 Assim, a oferta vertiginosa de informação e a ne-
cessidade de busca ágil das mais modernas e re-
centes evidências científicas criaram a necessidade 
de um mecanismo de seleção que garantisse aos 
profissionais de saúde a apropriação do conheci-
mento produzido, selecionando as melhores fon-

tes  possíveis e com critérios científicos rigorosos; 
dessa forma, a partir da demanda proveniente da 
evolução técnico-científica da medicina, nasce a 
prática baseada em evidência.

Observa-se, portanto, que a prática baseada em 
evidência pretende, fundamentalmente, auxiliar 
na melhoria da qualidade da assistência oferecida 
ao cliente2.

O processo de busca da informação acontece se-
guindo-se uma série de etapas como, o levanta-
mento do problema e formulação da questão que 
permeia a investigação, a pesquisa da literatura 
correspondente, a avaliação do material obtido, 
por meio de critérios previamente estabelecidos 
e, posteriormente, a síntese de suas conclusões, 
utilizando-se das evidências encontradas na práti-
ca clínica ou de ensino 2 .

Basicamente, este modelo de investigação selecio-
na dentre as várias opções de revisões bibliográfi-
cas existentes, dois tipos: a revisão sistemática e a 
revisão integrativa da literatura.

A revisão integrativa da literatura almeja esclarecer 
determinado tópico, sintetizando sistematicamen-
te os resultados obtidos em pesquisas anteriores. 
Esta modalidade permite descrever o conhecimen-
to atual produzido sobre determinado assunto 3.

Já a revisão sistemática da literatura, emprega mé-
todos rigorosos de identificação, crítica e síntese 
dos mais relevantes estudos obtidos, sendo seu 
protocolo similar aos das pesquisas primárias, ou 
seja, descreve cuidadosamente cada passo do pro-

prática BaSeada em evidência

vaneSSa Brito poveda
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cesso de revisão4.

A partir ainda da revisão sistemática, podemos 
construir a meta-análise que determinará a efe-
tividade das intervenções, estudadas nos artigos 
consultados, combinando os resultados de vários 
estudos independentes por meio de análise esta-
tística 1 .
Logo ao nos depararmos com a grande quantidade 
de informação produzida atualmente, o profissio-
nal de saúde estará mais apto a escolher dentre 
as diversas opções possíveis, se conseguir avaliar, 
livre de opiniões pessoais, as informações regis-
tradas e os delineamentos de pesquisa utilizados 
pelos estudos escolhidos, como proposto pelo mé-
todo da prática baseada em evidência.
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Entre as neoplasias malignas o câncer ginecológico, mais precisamente o câncer de mama e o câncer 
do colo uterino vem sendo apontado como a segunda causa de morte natural, sendo a primeira as 
cardiovasculares, dado o alto índice de sua incidência, prevalência e mortalidade, acaba por gerar um 
grande problema de saúde pública, atingindo todas as classes sem exceções. Também é valido salien-
tar o sofrimento que a enfermidade gera, e que poderá ser refletido de várias formas na vida da mulher 
e até mesmo de seus familiares. 
O enfermeiro é o profissional responsável pelo processo educativo  da população, sendo de sua competên-
cia divulgar informações à clientela, no tocante aos fatores de risco, ações de prevenção e detecção precoce, 
orientando e adotando para si modelos de comportamento e hábitos saudáveis.

Partindo do pressuposto que toda a população do sexo feminino se encontra vulnerável aos fatores predis-
ponentes e ao desenvolvimento do câncer ginecológico,  torna-se necessária e fundamental a orientação da 
prevenção e detecção precoce do câncer ginecológico.

prevenção do câncer do colo do útero. aSSuma eSSa ideia

ana cláudia de lima lara
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O conceito de Representação Social (RS) não é re-
cente, tendo se consolidado como teoria na déca-
da de 60 por Moscovici (1978), em sua obra “A Re-
presentação Social da Psicanálise”, que abordava 
uma proposta de teorização sociológica da Psico-
logia Social.   Esta teoria se originou de uma postu-
ra crítica do autor em relação às explicações fun-
cionalistas e individualistas da realidade, que não 
contemplavam a vida cotidiana, em sua dimensão 
histórico-crítica. (Oliveira e Werba, 1998, p.105).

AS BASES DA  TEORIA DE REPRESENTA-
ÇÃO SOCIAL – TRS:
Tendo como objetivo modernizar as Ciências So-
ciais, Moscovici, propôs o termo “representações 
sociais” em substituição a “representações coleti-
vas”, proposto por Durkheim.Segundo Durkheim, 

as representações coletivas são compostas por tra-
dições transmitidas ao longo do tempo pelas gera-
ções, de forma duradoura e imutável.

Apesar de se basear na concepção sociológica de 
Durkheim, para Moscovici o termo “representação 
social” é mais compatível a uma ciência social em 
sintonia com a atualidade. Parece ser o termo mais 
adequado, devido ao caráter dinâmico e passivo de 
transformação da sociedade como um todo; sendo 
caracterizado nas culturas modernas, pela dissemi-
nação de ideias, valores e crenças de forma rápida 
a toda comunidade, de sobrevida curta, lembran-
do a modismos. (Pinto Jr., 2007)

Sob esta perspectiva, Moscovici acredita que os in-
divíduos e grupos são atores ativos da sociedade, 
(re)construindo o pensamento social a partir da vi-
vência de suas experiências e de suas crenças.

a teoria da repreSentação Social e a Sua aplicaBilidade na 
peSquiSa cientíFica

 roSana tipinanBá viana Frazili

reSumo
A teoria de Representação Social (TRS), fundamentada na obra de Moscovici, percebe os indivíduos e 
grupos como atores ativos da sociedade, (re) construindo o pensamento social, a partir da vivência de 
suas experiências e de suas crenças. Devido a seu caráter realista, mutável e histórico-crítico, vem sendo 
utilizada em estudos que visam a conhecer e entender a sociedade, suas crenças, seus costumes; o modo 
como os indivíduos se comportam e sua forma de interação.

Palavras-Chave: Representação Social, Pesquisa, Ciência
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CONCEITOS DE TRS:

A TRS apresenta um caráter transdisciplinar, sen-
do objeto de estudo de diversas Ciências Humanas 
(Psicologia, Sociologia, Antropologia, etc.) sendo 
caracterizada pelos objetivos destas ciências, não 
havendo, portanto, uma única definição para a RS.

Oliveira e Werba (1998, p. 105) interpretaram a 
conceituação da TRS, explicitada por Moscovici, 
como: “um conjunto de conceitos, proposições e 
explicações originado na vida cotidiana, no curso 
de comunicações interpessoais”. Pode ser compa-
rada com os mitos e os sistemas de crença das so-
ciedades tradicionais; e ser reconhecida como “a 
versão contemporânea do senso comum.”

As representações sociais, muitas vezes são con-
sideradas como formas de conhecimento prático, 
inserindo-se entre as correntes que estudam os 
saberes deste senso comum. (Spink, 1993, p.302)

Para Minayo (2004, p. 173) a TRS propicia um ma-
terial importante para a pesquisa no interior das 
ciências naturais por abranger “ideias, imagens, 
concepções e visão de mundo que os atores sociais 
possuem sobre a realidade”.

Oliveira e Werba (1998), entendem as RS como 
“teorias sobre saberes populares e do senso co-
mum elaboradas e partilhadas coletivamente, com 
a finalidade de construir e interpretar o real”, acre-
ditando no seu caráter dinâmico, no qual os indi-
víduos “produzem comportamentos e interações 
com o meio; ações que, sem dúvida, modificam os 
dois”.

Esta teoria proporciona novos modos de visualizar, 
de interpretar e entender os fenômenos sociais, 
auxiliando a compreender em ultima análise, por 
que as pessoas fazem o que fazem. 

A APLICABILIDADE DA TRS:

A TRS pode ser utilizada em estudos que visam a 
conhecer e a entender a sociedade, suas crenças, 
seus costumes; o modo como os indivíduos se 
comportam e sua forma de interação. O seu uso 
é importante para saber como a RS interfere “na 
motivação das pessoas ao fazer determinado tipo 
de escolha (comprar, votar, agir, etc.)” (Oliveira e 

Werba, 1998, p.107).

Nas Ciências da Saúde, em pesquisas sobre o pro-
cesso saúde-doença, é útil conhecer as represen-
tações individuais e/ou grupais, observadas em 
determinado local, em um especifico tempo. Este 
conhecimento pode guiar as atividades de uma 
instituição de saúde e mesmo dos seus profissio-
nais, tanto na promoção da saúde e prevenção de 
doenças, como também na assistência à comuni-
dade.

Ainda, na tentativa de elucidar o processo saúde-
-doença, Spink (1992), reconhece na RS a ferra-
menta para entender as dimensões intercessoras 
nesta dinâmica, decorrentes do conhecimento 
cientifico em relação ao conhecimento leigo.

Atualmente observa-se o aumento de pesquisas 
com utilização de metodologias qualitativas na 
área da saúde (Pinto Jr., 2007), principalmente à 
proposta pela TRS, entendendo ser devido a seu 
caráter realista, mutável e histórico-crítico.
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A violência é um fenômeno universal caracterizado 
por um ato de brutalidade, abuso, agressão, cons-
trangimento, desrespeito e privações para com as 
pessoas envolvidas; e considerado um problema de 
saúde pública. A violência apresenta vários termos: 
violência doméstica é aquela que ocorre além das 
paredes do lar, onde as vítimas são: idosos, crian-
ças e pessoas especiais; e o agressor pode ser o 
companheiro ou então qualquer outro membro da 
família; violência de gênero é a que ocorre como 
resultado da subordinação da mulher e o agressor 
é uma pessoa próxima da vítima e violência contra 
a mulher é qualquer ação baseada no gênero, ou 
seja, é a agressão praticada pelo marido ou par-
ceiro íntimo.  A violência contra mulher é históri-
ca, vem desde a antiguidade quando a mulher era 
colocada em situação de subordinação ao homem 
e assumia somente o papel de mãe e esposa, atri-
buições consideradas femininas e cobradas pelo 
homem não só no passado, mas por muitos até os 
dias de hoje e quando não são atendidas inicia-se 
o ciclo da violência. A literatura relata que em todo 
o mundo pelo menos uma mulher entre três já so-
freu algum tipo de violência e geralmente sendo o 
agressor um membro da família. A violência contra 
a mulher é caracterizada como abuso dos direitos 
humanos e cabe salientar que aproximadamente 
70% dos homicídios no mundo são cometidos por 
parceiros íntimos e que a pobreza contribui com a 
elevação dessas taxas. 
Os tipos de violência contra as mulheres são: física 
entendida como toda a ação que implica no uso da 
força física contra a integridade ou a saúde corpo-
ral como: empurrar, bater, atirar objetos, sacudir, 
esbofetear, espancar, estrangular, chutar, entre 
outras; psicológica, é mais difícil de ser detectada 
e ocorre por meio de um ato que causa dano emo-

cional e diminuição da auto-estima como: amea-
çar, culpar, intimidar, xingar, humilhar, isolar dos 
amigos e parentes, fazer a pessoa se sentir culpa-
da, incapaz, feia, louca, provocar confusão mental, 
usar os filhos para chantagear, coagir e pode ser 
entendida também como violência emocional ou 
verbal; sexual ato de forçar com ou sem violência 
o sexo em momento ou situação indesejada; pa-
trimonial conduta que configure retenção, subtra-
ção, destruição parcial ou total de seus objetos; e 
moral o ato de fazer calúnia, difamação. A vítima 
de violência, geralmente encontra-se vinculada 
ao agressor, por dependência emocional e/ou 
material, estabelecendo assim um ciclo que pode 
tornar-se vicioso, repetindo-se por meses ou anos.

 No início ocorre à fase da tensão, que se acumula 
e manifesta-se por meio de atritos cheios de insul-
tos e ameaças, muitas vezes recíprocos. A seguir, 
vem à fase da agressão, com o descontrole de toda 
a tensão acumulada o agressor atinge a vítima 
com empurrões, socos e pontapés. Posteriormen-
te ocorre a fase da reconciliação, onde o agressor 
pede perdão, promete mudar de comportamento, 
torna-se carinhoso, bonzinho e oferece presentes. 
Este ciclo repete-se com frequência, em intervalo 
menor e muitas vezes terminam em tragédia. 

As consequências da violência sobre a mulher 
podem gerar sofrimento no desenvolvimento físi-
co, cognitivo, social, moral emocional ou afetivo. 
Constituiu-se uma das formas de violação dos 
direitos humanos. As manifestações físicas são: 
ferimentos, escoriações, hematomas, fraturas, 
problemas ginecológicos, infertilidade, aborto es-
pontâneo, doenças sexualmente transmitidas, en-
tre outros. As manifestações psicológicas são: es-
tresse pós-traumático, insônia, pesadelos, falta de 

violência contra a mulher
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concentração, irritabilidade, falta de apetite, baixa 
auto-estima, depressão, ansiedade, disfunção se-
xual, comportamento obsessivo-compulsivo, suicí-
dio e homicídios. 

A violência do homem contra a mulher desrespeita 
aos direitos humanos e tem merecido atenção de 
muitos estudiosos e pesquisadores de diferentes 
áreas de atuação, tanto no Brasil como em outros 
países. Acredita-se que somente por meio da in-
tegração dos serviços da saúde, polícia, escola, 
órgãos de assistência jurídica e preparo dos profis-
sionais é que poderá ser melhorado o atendimento 
às vítimas de violência.
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As Disfunções Temporomandibulares (DTMs) são 
a principal causa de dor orofacial crônica, que 
frequentemente acometem a região cervical. O 
bruxismo é um dos tipo de DTM. O bruxismo é de-
finido como o hábito de apertar e ranger os den-
tes. É comum em cerca de 30% da população. Sua 
etiologia ainda é incerta, mas sabe-se que se trata 
de uma doença multifatorial. Segundo Siqueira 
(2004), as mulheres entre 30 anos 50 anos idade 
são as mais acometidas.  

O bruxismo é associado ao estresse em 100% 
dos casos. Todos os pacientes com sintomas de 
bruxismo tem aumento da tensão emocional. 
Um alinhamento incorreto dos dentes e o fecha-
mento inadequado da boca estão presentes na 
maior parte dos casos, mas dificilmente são sufi-
cientes para causar o problema. As dores de ca-
beça tensionais  são comuns nos portadores de 
bruxismo. Elas surgem por contração excessiva 
dos músculos da mastigação, podendo atingir ros-
to, pescoço, ouvido e até ombros. Outro proble-
ma decorrente do bruxismo é dor na articulação 
temporomandibular (ATM). Esta também pode 
sofrer estalos, travamento, restringir a abertura 
da boca e desviar para o lado ao abrir e fechar. 
Também é frequente a dor e o desgaste dentário.  

1. Modalidade de tratamento para Disfunções 
Temporomandibularees (DTMs):

2. Farmacológicas: Analgésicos, antiinflamató-
rios, miorelaxantes e, antidepressivo

3. Físicas: laser, tens, compressas, ultrassom

4. Oclusais: ajuste oclusal, ortodontia, dentísti-
ca, reabilitação oral

5. Cirurgia: artroscopia, cirurgia aberta

6. Biomecânicas: placas oclusais

7. Psicólogica: psiquiatria, psicologia, aconselha-
mento

BruxiSmo: cauSaS e conSequênciaS

criStiane andrade gomeS
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Os receptores de tensão presentes no aparelho 
fonador são estimulados ao menor movimento 
corporal. A partir disso, pressupõe-se que a voz se 
desenvolve em cadeias musculares, conforme o 
padrão de coordenação motora de cada sujeito7. 

A voz é expressão singular do ser humano, que re-
vela ou dá indícios da saúde e da personalidade. 
Da mesma forma, o corpo expressa o resultado da 
interação de fatores genéticos com o meio, e pos-
sibilita a compreensão dos potenciais, dos ritmos, 
necessidades e desejos de cada sujeito. Assim pos-
to, compreende-se que, os movimentos resultan-
tes da dialética entre corpo e voz garantem relação 
e dialogo com o mundo e, permitem síntese cons-
tante da existência1.

Parte-se do pressuposto que, os movimentos cor-
porais podem ser compreendidos pela ótica fun-
cional (biomecânica) e/ou pela ótica perceptual 
(fenomenológica)2. Na biomecânica os movimen-
tos humanos são entendidos como aspectos exter-
nos e internos da ação motora, que ocorrem quan-
do da realização de movimentos corporais, ou seja, 
a forma como se processam as capacidades corpo-
1 Mello EL. Voz do cantor lírico: efeitos da aplicação de 

um programa de coordenação motora baseado em 
Piret e Béziers, [dissertação]. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2008. 

2 Merleau-Ponty M. Fenomenologia da percepção. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006.

3 Piret S, Béziers MM. A coordenação motora: aspecto 
mecânico da organização psicomotora do homem. 
Tradução de Ângela Santos. São Paulo: Summus; 1992.

4 Mello EL, Andrada e Silva MA. O corpo do can-
tor: alongar, relaxar ou aquecer? Rev.CEFAC, 2008, 
10(4):548-56.

rais internas de força, velocidade, coordenação, re-
sistência, etc. Segundo princípios da coordenação 
motora3, os movimentos corporais humanos pos-
suem duas estruturas de funcionamento de base: 
o sistema reto e o sistema cruzado. 

O sistema reto é formado por uma cadeia de mús-
culos, que une o eixo posterior e anterior do tron-
co, que estabiliza as abóbadas da cabeça e da ba-
cia. Este sistema está relacionado ao equilíbrio da 
postura e a manutenção da abertura dos volumes 
corporais, principalmente da caixa torácica, em 
que o enrolamento e endireitamento do tronco es-
tão associados aos gestos simétricos dos membros 
superiores e inferiores. No processo de enrola-
mento a coluna diminui a imbricação das espinhas 
dorsais e lombares, isto é, as espinhas são libera-
das, para que os espaços interdiscais se alonguem 
e consequentemente viabilizam o alongamento da 
coluna e dos músculos das costas. Neste sistema, 
a voz projetada, principalmente cantada, pode ter 
ressonância no centro da abóbada esfenoidiana e, 
tem o ponto de apoio, para suporte respiratório, 
na abóbada da bacia pélvica.

O sistema cruzado é formado por uma cadeia de 
músculos profundos e superficiais do tronco, que 
está relacionada aos gestos de torções do tronco 
e às assimetrias dos membros superiores e inferio-
res. A tensão muscular ocorre entre as unidades de 
coordenação: mão, braço, escápula, tronco, ilíacos, 
pernas e pés. Desse modo, o tronco é considerado 
uma unidade transicional e de comunicação, entre 
os membros do lado direito e esquerdo. Este siste-
ma permite a retomada de equilíbrio na dinâmica 
corporal; adaptação aos movimentos e expressivi-

corpo e voz 

enio lopeS mello.
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dade dos gestos. Neste sistema a voz é alterada de-
vido a presença de receptores de tensão, presen-
tes no aparelho fonador, que são estimulados ao 
menor movimento corporal. Consequentemente, 
a voz se desenvolve em cadeias musculares e pode 
ser elaborada, conforme o padrão de coordenação 
motora de cada sujeito4.

Sob o prisma da fenomenologia 2, a percepção da 
dialética entre corpo e voz se torna possível à par-
tir da experiência, da conscientização e da inter-
nalização (interiorização) dos movimentos e sen-
sações. Nesse contexto, as informações obtidas, 
principalmente, pelo tato, visão, audição, proprio-
cepção, permitem interferência direta no tônus 
muscular, na posição da postura, nos ajustes do 
trato vocal e na organização espacial, de tal modo 
que, os movimentos e a percepção podem confi-
gurar um acesso concreto ao psíquico. Associados 
a esses fatores, a intencionalidade e os juízos de 
valores configuram um caráter singular e simbóli-
co na identidade de cada sujeito. Neste contexto, 
a voz pode ser percebida e controlada por quem a 
produz por meio da autopercepção auditiva, dos 
ajustes no trato vocal, do controle respiratório das 
oscilações e vibrações decorrentes da ressonância 
durante a emissão vocal.

Face às reflexões, conclui-se que os movimentos 
da dialética entre corpo e voz constituem-se em 
uma única expressão, que configura um moto-
-contínuo, ou seja, os movimentos influenciam nas 
sensações corporais, estas promovem mudanças 
na postura, nos gestos vocais e corporais, que pro-
movem alterações na percepção e promovem no-
vos movimentos.

REFERÊNCIAS

Mello EL. Voz do cantor lírico: efeitos da aplicação 
de um programa de coordenação motora baseado 
em Piret e Béziers, [dissertação]. São Paulo: Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo, 2008. 

Merleau-Ponty M. Fenomenologia da percepção. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006.

Piret S, Béziers MM. A coordenação motora: as-
pecto mecânico da organização psicomotora do 
homem. Tradução de Ângela Santos. São Paulo: 
Summus; 1992.

Mello EL, Andrada e Silva MA. O corpo do cantor: 
alongar, relaxar ou aquecer? Rev.CEFAC, 2008, 
10(4):548-56.



172 2º Congresso Integrado do ConheCImento: valores, soCIedade e mudança

Há 4000 anos os egípcios já se preocupavam com a 
essência e a natureza da atração da face, em estu-
dos antropométricos. Os primeiros estudos métri-
cos da cabeça foram executados por Leonardo da 
Vinci (1452-1519) e o estudo de Broadbent, 1931, 
é o marco inicial da radiografia cefalométrica.
O conceito de simetria e ordem é a expressão do 
belo. Estudos atuais normatizam as medidas dos 
terços da face para homens e mulheres e relatam 
que não há diferença significante entre os gêneros.

O perfil psicológico de pessoas que procuram a be-
leza facial, relaciona o bem estar físico com o su-
cesso profissional. A atração pela beleza facial tem 
maior impacto na qualidade de vida das pessoas 
que acreditam que “a beleza está nos olhos do ob-
servador”.
Existe atividade elétrica distribuída após estímulos 
faciais, portanto qualquer manipulação ou movi-
mentos faciais podem estimular a atividade eletro-
fisiológica e desencadear respostas não determi-
nadas nesta região. 
A pele é anisotrópica, não linear e as proprieda-
des dependem do tempo, tem como funções: pro-
teção, trocas, sensorial, termo regulação, defesa. 
O envelhecimento facial pode ser ósseo, muscu-
lar, subcutâneo e de pele, como consequência do 
efeito da gravidade, acelerado por exposição solar, 
tabagismo, stress, flutuação de peso, contração 
muscular recorrente. 

A Harmonia funcional da face requer mobilidade 
articular bilateral, movimentos orofaciais bilate-
rais, mímica facial, coordenação miofuncional e 
equilíbrio estomatognático.

A avaliação fonoaudiológica estético/funcional 
deve observar alguns aspectos gerais como: a linha 
nasolabial mais profunda de um lado da maxila gi-
rada externamente porque a bochecha é levantada 
ântero-lateralmente; narinas largas ou estreitas ou 
desvio da ponte e do septo sugerem envolvimento 
maxilar, contornos do palato duro, oferecem infor-
mações sobre distorção e assimetria do osso esfe-
nóide; o estado do maxilar inferior indica a posição 
dos músculos temporais.

Os aspectos específicos da avaliação fonoaudio-
lógica contemplam mensuração da projeção do 
sulco nasogeniano na mandíbula até o tragus, tipo-
logia facial, dentes, arcada dentária, mímica facial, 
linhas de tensão da pele e funções estomatogná-
ticas.
A terapia miofuncional segue alguns procedimen-
tos hierárquicos inicialmente com a manipulação 
craniana, que libera os tecidos moles na região de 
sua inserção na base craniana, relaxa as inserções 
na área que está sendo trabalhada, intensifica a 
drenagem da cabeça e circulação para a região e 
reduz a congestão intracraniana. Posteriormente 
realizamos manobras de relaxamento das linhas 
de tensão; manobras de aquecimento muscular 
facial; drenagem linfática; manobras intraorais de 
alongamento muscular orofacial e manobras intra 
e extraorais de tonificação muscular.

eStética Facial

paula nuneS toledo
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Em situações de emergência a avaliação da vítima e seu atendimento devem ser eficazes, permitindo a re-
dução de sequelas e o aumento da sobrevida. Assim, ao se constatar a perda súbita de consciência de um 
indivíduo adulto, a primeira atitude do socorrista deve ser o acionamento do serviço médico de emergência. 
A avaliação da vítima e seu atendimento devem ser realizados de forma rápida, objetiva e eficaz, proporcio-
nando aumento da sobrevida e a redução de sequelas. O suporte básico vida (SBV) inclui etapas de socorro 
à vítima em situação de emergência que represente risco à vida e, em sua maioria, esse atendimento pode 
ser iniciado no ambiente pré-hospitalar. O SBV é definido como sendo a abordagem inicial da vítima, reali-
zada por leigos capacitados ou profissionais da saúde, abrangendo desobstrução das vias aéreas, ventilação 
e circulação artificiais. 

Acrescentam-se a essas manobras de ressuscitação o acesso precoce ao sistema médico de emergência, o 
atendimento avançado e a desfibrilação precoce. O SBV consiste em etapas realizadas sequencialmente e 
incluem, em cada fase, uma avaliação e uma intervenção com os seguintes objetivos: (1)  Verificar a cons-
ciência, estabelecer uma via aérea permeável, protegendo a coluna vertebral cervical, em primeiro lugar, e 
avaliando as lesões do tórax como subsequente obstrução das vias aéreas ou comprometimento ventilató-
rio; (2) Fornecer ventilação adequada,  (3)Avaliar e restaurar o débito cardíaco pelo controle da hemorragia 
e suas consequências, prevenir e tratar o choque e manter ou restaurar, a circulação efetiva (Iniciar Mano-
bra de Reanimação); (4) Diagnóstico diferencial: Investigar e tratar causas reversíveis da parada cardíaca, 
desfibrilação?. Após essas etapas básicas de suporte à vida é necessário realizar um exame físico inicial e 
rápido, iniciar a monitorização cardíaca, quando apropriada e possível, Imobilizar as suspeitas de fraturas, 
proteger e limpar as feridas, Identificar as alergias e a história clinica que seja significativa, documentar, os 
SSVV, pressão arterial, estado neurológica e ingestão e a excreção do paciente para orientar a tomada de 
decisão.

Nunca se deve mover o paciente sem a devida proteção da coluna cervical, e quando assim fizer realizar 
utilizando a técnica em bloco. Concomitamente a esses procedimentos descritos é necessário que contatem 
a instituição de saúde mais próxima.

 emergência: o que Fazer e não Fazer

FaBíola vieira cunha
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A Fonoaudiologia no Brasil, especificamente a área 
que se dedica aos estudos e pesquisas sobre voz 
do professor, pode ser dividida em três fases: a 
primeira se inicia com os primórdios da profissão 
(década de 60, no século passado). Nessa época a 
formação era predominantemente voltada para o 
atendimento individual, e basicamente particular, 
de pacientes que nos procuravam para resolver 
seus problemas de voz; a segunda acontece em 
meados da década de 70 (do mesmo século) quan-
do o fonoaudiólogo, ao sair de seus consultórios, 
preocupado com a atenção a ser dada às escolas, 
encontra muitos professores com queixas de pro-
blemas vocais e dá início, ainda que timidamente, 
a um trabalho de prevenção de alterações vocais, 
propondo palestras e cursos para todos os interes-
sados; e na terceira fase (década de 90 do mesmo 
século), o fonoaudiólogo, preocupado não apenas 
com as questões do bem-estar vocal, mas também 
inserido num trabalho de preparação do chamado 
profissional da voz, quer da voz falada ou cantada, 
dá início a um trabalho para adequar os recursos 
vocais. Esse trabalho é uma das atribuições do 
fonoaudiólogo, explicitadas pelo Conselho Fede-
ral de Fonoaudiologia (2002) como ¨aperfeiçoar a 
comunicação humana¨, numa visão que considere 
a comunicação ocupacional ou profissional e que 
oriente quanto às possibilidades de melhora das 
condições ambientais. 

Em qualquer uma das fases, nos dias de hoje reu-
nidas, o diagnóstico das reais necessidades dos 
profissionais envolvidos será realizado. A avalia-
ção dos participantes deve contemplar a maioria 
dos aspectos trabalhados pelo fonoaudiólogo, por 

meio de avaliação, predominantemente percepti-
vo-auditiva e visual. O diálogo com os participan-
tes, acrescido de algumas provas específicas, pode 
dar uma ideia geral sobre os mesmos, e a inserção 
gradual do fonoaudiólogo na área da Saúde Pú-
blica tem contribuído para que o fonoaudiólogo 
reveja suas ações, considerando cada vez mais a 
dinâmica psicossocial do sujeito (Chun, 2002) 

Concebendo a avaliação como algo processual, 
acredita-se que no decorrer dos encontros, outros 
aspectos possam ser levantados e discutidos com 
os envolvidos. O histórico profissional e pessoal 
(dados pessoais, saúde geral e vocal, tratamen-
tos realizados anteriormente, e características do 
ambiente de trabalho, do ponto de vista do profis-
sional) é levantado por meio de protocolo especí-
fico, seguido de avaliação corporal, miofuncional e 
comportamento vocal dos profissionais. Um bom 
levantamento do histórico pessoal e profissional 
de cada profissional, além de uma avaliação fono-
audiológica propriamente dita, são prioridades em 
qualquer trabalho de assessoria.  O diagnóstico não 
irá contemplar apenas a avaliação dos profissionais 
envolvidos no trabalho, mas também das condi-
ções do ambiente em que os mesmos atuam, e a 
relação deles entre si. O fonoaudiólogo, por exem-
plo, pode ao entrar num ambiente perceber que as 
condições de ruído em excesso numa escola, não 
parecem ser favoráveis ao melhor desempenho do 
profissional. Nossa formação não permite a me-
dição desse fator, considerado risco ocupacional, 
para o corpo e consequentemente para a voz dos 
sujeitos. Contudo, como profissionais da saúde, é 
dever chamar atenção para o fato, e alertar os diri-

 a voz do proFeSSor, do inStrumento à expreSSão

leSlie piccolotto Ferreira
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gentes e o próprio grupo para o fato. 

Ao avaliar ou trabalhar com as questões rela-
cionadas ao bem-estar vocal, durante muito 
tempo o fonoaudiólogo lidou com os mesmos 
de forma prescritiva, proibindo todos aqueles 
que se mostravam na literatura como preju-
diciais à voz. No decorrer do tempo, porém, 
foi possível perceber que cada sujeito se deixa 
afetar de formas diferentes, frente a cada fator 
considerado de risco para a produção da voz. As 
“verdades”, presentes principalmente quando 
se fala de saúde vocal, devem ser apresentadas 
com cautela, sempre após um conhecimento 
melhor da dinâmica do grupo com quem se vai 
trabalhar. A literatura médica e fonoaudiológica 
tratam essas questões de forma generalizada, 
considerando apenas as mais orgânicas, e dei-
xam de lado aspectos de crença e rituais que 
podem, a seu modo, ter uma eficácia simbóli-
ca. Compreender, mais que proibir, parece ser 
o primeiro passo, além de lembrar que a com-
binação de fatores pode determinar diferentes 
efeitos, até o momento desconhecidos. Dessa 
forma, é preciso observar quais, e em que grau, 
dos elementos abaixo apresentados, interferem 
na produção da voz e em que grau se dá essa in-
terferência. Com todos os profissionais é impor-
tante discutir os aspectos, na tentativa de pes-
quisar qual desses pode prejudicar a sua voz, ao 
se constituir num risco para a produção vocal. 
Várias obras abordam essas questões e podem 
auxiliar o fonoaudiólogo na elaboração de seu 
planejamento (Behlau e Pontes, 1993; Ferreira 
e Andrada e Silva, 1996; Pinho, 1997; Ferreira, 
2007 entre outros). 

• Com certeza o cigarro e qualquer tipo de 
droga, são dentre os elementos que preju-
dicam a voz, aquele mais mencionado como 
prejudicial à voz, tanto pelos leigos, em sua 
percepção diária, quanto pela literatura cien-
tifica. Além da dependência química, irritam a 
mucosa do trato vocal, aumentam a sensação 
de pigarro, causando na sequência alterações 
nas pregas vocais. Quando a quantidade diá-
ria de cigarros é grande, a voz das mulheres 
é a que mais evidencia mudanças, pois ficam 
graves, se assemelhando à dos homens. 

• Outro fator, também apontado como preju-
dicial à voz, é a ingestão de bebidas alcoóli-
cas. Estas devem ser evitadas, pois, além de 
irritarem a mucosa do trato vocal, tem efeito 
anestésico, que mascara a dor de garganta, 
consequente do esforço vocal. É importante 
lembrar que as bebidas destiladas, do tipo, 

uísque, vodca, conhaque e pinga, são ainda 
mais prejudiciais que as fermentadas, como 
cerveja, champanhe e vinho. O cigarro e a 
bebida alcoólica, quando juntos, são os prin-
cipais responsáveis pelos casos de câncer de 
laringe. 

• Muitas vezes para aliviar a sensação de can-
saço ou de irritação e ardor de garganta é co-
mum o uso de sprays, pastilhas ou drops  sem 
saber que as mesmas muitas vezes tem efeito 
anestesiante, e que, da mesma forma que o 
álcool, podem mascarar os sintomas e contri-
buir para um maior abuso vocal.

• Nos dias de hoje é muito comum pessoas com 
alergia apresentarem alterações de voz, pois 
nos quadros de alergia respiratória, forma-se 
um edema nas mucosas que revestem o trato 
vocal. Essas pessoas devem evitar o contato 
com as substâncias alergênicas como fuma-
ça, poeira, gases e cheiros muito fortes. Seria 
importante lembrar ainda, que alterações da 
esfera psíquica também podem desencadear 
crises alérgicas, pois aumentam a sensibilida-
de do organismo causada por diminuição das 
defesas.

• As mudanças bruscas de temperatura são pre-
judiciais à voz, assim como as bebidas geladas 
ou muito quentes pelo choque térmico que 
causam no organismo; no momento da inver-
são térmica, ocorre uma mudança vascular 
que pode levar momentaneamente a uma di-
minuição dos mecanismos de defesa, causan-
do edema nas mucosas, descarga de muco ou 
até problemas inflamatórios. Ambientes com 
ar condicionado também devem ser evitados, 
pois o resfriamento é realizado com redução 
da umidade do ar, fato que causa ressecamen-
to na mucosa do trato vocal, e prejudica a voz.

• Bebidas à base de cafeína, refrigerantes, fri-
turas e alimentos pesados, gordurosos ou 
condimentados podem dificultar a digestão, 
pois provocam refluxo gastroesofágico. Quan-
do se tem tendência à azia e má digestão, é 
prudente evitar essas substâncias, pois, essa 
“queimação” pode chegar às pregas vocais, 
irritando-as.

• Alguns medicamentos interferem na pro-
dução vocal, como os vaso-constritores ou 
vaso-dilatadores, aqueles que provocam um 
ressecamento da mucosa em geral. As recei-
tas caseiras (gengibre, romã, vinagre, alho) 
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devem ser utilizadas com cautela, pois há es-
cassez de estudos que comprovem a eficácia 
dos mesmos. Muita habilidade é necessária 
ao lidar com profissionais que acreditam na 
eficácia dessas receitas. 

• Gritar constitui-se numa das atitudes mais 
agressoras para a laringe, pois nesse momen-
to ocorre uma verdadeira ¨trombada ¨entre 
as pregas vocais. Por esse motivo o grito deve 
ser evitado, ficando exclusivo para momentos 
de perigo ou sobrevivência

Além da atenção para essas questões, é necessário 
incentivar a prática de algumas ações, que certa-
mente manterão a voz mais saudável. Algumas, 
pela sua eficácia e principalmente pela facilidade 
com que podem fazer parte do cotidiano das pes-
soas, devem ser incentivadas.
• Beber bastante água enquanto estiver fa-

lando, em temperatura ambiente, durante o 
dia, e de preferência em pequenos goles. Um 
corpo permanentemente hidratado significa 
pregas vocais hidratadas e com melhor fle-
xibilidade e vibração. A literatura preconiza 
como quantidade ideal de 7 a 8 copos por dia, 
porém a cor da urina (clara) pode auxiliar no 
controle de uma hidratação adequada. 

• Preocupar-se em manter uma alimentação 
equilibrada, sem grande número de horas em 
jejum, com mastigação intensiva de cada ali-
mento a ser ingerido.

• Usar roupas confortáveis, manufaturadas em 
tecidos que absorvam a transpiração são ide-
ais para quem utiliza a voz no trabalho. Sapa-
tos confortáveis também favorecem a postura 
correta.

• Respirar sempre corretamente, com movi-
mento do diafragma e expansão das coste-
las, evitando elevar os ombros e peito. 

• Enquanto estiver falando manter a postura 
de corpo ereta, no eixo, porém relaxada, 
principalmente a cabeça.

• Evitar competir com ruídos externos ou do 
próprio local em que estiver falando. Ficar 
atento a esses ruídos e procurar não au-

mentar o volume da voz na tentativa de 
superá-los. 

• Falar pausadamente e de maneira correta, 
articulando bem as palavras, mas sem exa-
gero. 

• Evitar tossir ou pigarrear, substituindo tal 
ação pela respiração profunda pelo nariz, 
deglutindo a saliva, ou água, várias vezes.

• Para diminuir a tensão na região dos om-
bros e do pescoço, é recomendado o boce-
jar e espreguiçar várias vezes ao dia.

• Após o uso intenso da voz, procurar perma-
necer em repouso vocal por algum tempo.

• Um sono regular, momentos de lazer e ati-
vidades físicas adequadas também contri-
buem para uma boa produção vocal.

Todos esses aspectos devem ser considerados 
para cada profissional e para o grupo em que 
este estiver inserido. Incentivar a discussão en-
tre os colegas e chefias sobre as condições do 
ambiente de trabalho é outro fator importante. 
Neste momento o fonoaudiólogo deve conduzir 
os profissionais a agirem de forma ativa. Como 
protagonistas eles devem buscar ações que pro-
piciem uma saúde de cada um por si e do grupo 
em que estão inseridos. Ao possibilitar a discus-
são entre os pares, com objetivos e metas que 
possam ser sugeridas pelos próprios sujeitos, 
a intervenção do fonoaudiólogo será efetiva 
e com a garantia de que cumpriu seu papel de 
profissional da saúde. Ao possibilitar um am-
biente de trabalho agradável, participativo, que 
diminua a tensão e favoreça o diálogo, a voz terá 
mais condições de se produzir de forma saudá-
vel, pois ela não é resultado apenas de cuidados 
individuais, mas da inter-relação dos sujeitos 
entre si. Portanto o prazer por aquilo que se faz 
pode se constituir em fator determinante para 
uma voz eficiente! Uma citação de Pedro Bloch 
(1998) - ¨a voz espreme, exprime e expressa o 
indivíduo¨ - exemplifica essa complexidade!
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A vida da população mundial nas últimas gerações 
se tornou predominantemente urbana. Os padrões 
de trabalho e lazer também sofreram mudanças, 
afetando também os hábitos alimentares. O stress 
da vida moderna leva o homem a consumir as cha-
madas, junk foods, alimentos de alto teor calórico 
e baixo teor nutritivo. Um terço dos casos de cân-
cer e 90% dos casos de obesidade possivelmente 
estão  relacionados aos maus hábitos alimentares.  
O conceito “alimentos funcionais” foi originado 
no Japão em meados da década de 80, utilizando 
alimentos convencionais e se refere aos alimentos 
processados contendo ingredientes que auxiliam 
funções específicas do corpo3. Além de serem nu-
tritivos,  e terem movimentado no Brasil, um mer-
cado de US$ 600 milhões, em 2005, são alimentos 
promissores e com benefícios à saúde. 

Os alimentos funcionais auxiliam no desempenho 
mental e físico, retardam o processo de envelheci-
mento e auxiliam na perda de peso2. Rapidamente 
adotado por diversos serviços e políticas públicas, 
vemos como resultado os produtos em nossas pra-
teleiras, alimentos enriquecidos com sais e mine-
rais, além de várias vitaminas. 
Diferentes tipos de alimentos possuem uma ou 
mais classes de componentes funcionais (Tabela 
1). A chamada “dieta colorida” tem mais chances 
de possuir diferentes componentes funcionais, 
atuando na prevenção e proteção do organis-
mo contra doenças infecciosas, pois estimulam 
o sistema imunológico4. É necessário consumir 
regularmente esses alimentos, a fim de que seus 
benefícios sejam alcançados, seguir as recomen-
dações prescritas e associá-las a uma alimentação 

adequada.

Uma grande quantidade de componentes estru-
turais está sendo estudada quanto a seus efeitos 
e quantidade necessária na alimentação diária. 
Orientar as pessoas a comerem o alimento mais 
adequado, e em quantidades adequadas, tem sido 
uma constante em vários trabalhos. A saúde é tida 
como um conceito abrangente e produtivo, que se 
apóia nos recursos sociais, pessoais e não somente 
na capacidade física ou nas condições biológicas 
dos indivíduos. O modo de viver de cada um, por-
tanto, se apoia na cultura, nas crenças e nos valo-
res que são compartilhados coletivamente.

 SomoS o que comemoS – importância de uma Boa alimentação 
na Saúde

Silvio Silverio da Silva
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TABELA 1

Exemplos de classes de componentes com ação 
funcional.

CLASSE/COMPONENTE FONTE BENEFÍCIO POTENCIAL

Isoflavonas Ação estrogênica (reduz sintomas menopausa) e
anti-câncer

Soja e derivados

Ácidos graxos ômega-3
(EPA e DHA)

Redução do LDL - colesterol; ação antiinflamatória. 
Indispensável para o desenvolvimento do cérebro e retina 
de recém nascidos daidzeína, hesperidina, naringenina, 
antociainas

Peixes marinhos como sardinha, 
salmão,

atum, anchova, arenque, etc

Proteínas de soja Redução dos níveis de colesterol Soja e derivados

Ácido a - linolênico Estimula o sistema imunológico e tem ação antiinflama-
tória

Óleos de linhaça, colza, soja; 
nozes e amêndoas

Licopeno
Antioxidante, reduz níveis de colesterol e o risco de
certos tipos de câncer como de próstata

Tomate e derivados, goiaba 
vermelha, pimentão vermelho, 
melancia

Flavonóides
Atividade anti-câncer, vasodilatadora, antiinflamatória
e antioxidante

Soja, frutas cítricas, tomate, 
pimentão, alcachofra, cereja

Fibras solúveis e
insolúveis

Reduz risco de câncer de cólon, melhora funcionamen-
to intestinal. As solúveis podem ajudar no controle da 
glicemia e no tratamento da obesidade, pois dão maior 
saciedade.

Cereais integrais como aveia, 
centeio, cevada, farelo de trigo, 
etc. Leguminosas, como soja, fei-
jão, ervilha, etc. Hortaliças com 
talos e frutas com casca.

Fonte: 
Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais (adaptado)
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“Método Canguru” é um tipo de assistência neo-
natal que implica em contato pele a pele preco-
ce entre a mãe e o recém-nascido de baixo peso, 
de forma crescente e pelo tempo que ambos 
entenderam ser prazeroso e suficiente, permi-
tindo, dessa forma, uma maior participação dos 
pais no cuidado a seu recém-nascido. É baseado 
num profundo respeito pelos processos naturais 
e pela capacidade própria da mãe.

O programa foi criado com a finalidade de au-
mentar o vínculo mãe-filho, reduzir o tempo de 
separação entre ambos, evitando longos perío-
dos sem estímulo sensorial; estimular o aleita-
mento materno; aumentar a confiança dos pais 
no manuseio do seu filho de baixo peso e sua 
competência em manipulá-lo mesmo após a 
alta hospitalar; melhorar o controle térmico do 
RN; melhorar o relacionamento da família com 
a equipe de saúde e menor permanência hos-
pitalar.

É um processo de livre escolha da família, de 
forma crescente, segura e acompanhado de 
suporte assistencial por uma equipe de saúde 
adequadamente treinada. Mães e pais deve-
rão ter contato com o seu filho o mais precoce 
e receber adequada orientação para participar 
do programa. O pai terá livre acesso à unidade 
e será estimulada sua participação com a equipe 
de saúde.

A posição canguru consiste em manter o recém-
-nascido de baixo peso, ligeiramente vestido, 
em decúbito prono, na posição vertical, entre 
os seios de sua mãe, assim permanecendo pelo 
tempo que for necessário e possível.

A gravidez (gestação de um fêmeo canguru) de-
mora de 30 a 40 dias. Os cangurus nascem ima-
turos, e seu desenvolvimento é no interior de 
uma bolsa no abdome de sua mãe, chamada de 
marsúpio, onde o filhote mama e  se  protege.

E o bebê que nasce com menos de 2.500g é con-
siderado RN de baixo peso, abaixo de 1.500g, 
muito baixo peso. A ideia de que a própria mãe 
pudesse ser a fonte de calor para seu bebê pre-
maturo, surgiu devido à escassez de incubadora.

Este método foi idealizado e implantado de 
forma pioneira por Edgar Rey Sanabria e Hec-
tor Martinez, em 1.979, no Instituto Materno-
-Infantil de Bogotá, Colômbia, e denominado 
“ Mãe Canguru” devido à maneira pela qual 
as mães carregavam seus bebês após o nasci-
mento de forma semelhante aos marsupiais. 
Este método foi adotado, tanto nos países em 
desenvolvimento, quanto naqueles desenvolvi-
dos, conhecido como “cuidado mãe canguru” ou 
“contato Pele a Pele”, tem sido proposto como 
uma alternativa ao cuidado neonatal prazerosa, 
convencional.

No Brasil, o método iniciou em uma Materni-
dade de Santos e posteriormente em 1994, no 
instituto materno-Infantil de Pernambuco. Pe-
las evidências do impacto positivo do método, 
o Ministério da Saúde (2000), aprovou a Norma 
de orientação para implementação do Méto-
do Canguru, estabelecendo diretrizes para sua 
aplicação nas unidades do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Resolução semelhante foi aprova-

evolução  do método canguru

maria joana de lima martinS
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da  pela secretaria do Estado de Saúde de São 
Paulo(2001). Com essa Norma do M.S as Unida-
des neonatais foram abertas aos pais, para que 
eles pudessem o mais rápido possível tocar seu 
filho, tendo contato pele-pele prolongado, para 
propiciar o bem estar e adaptação mais rápida 
do bebê à vida extra-uterina, estimular  a práti-
ca da amamentação e consequentemente a alta 
hospitalar mais precoce, e a continuidade no 
domicílio.

Essa iniciativa contou com apoio do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o qual 
divulgou amplamente seus resultados, especial-
mente no tocante à redução da mortalidade, 
aos benefícios psicológicos e ao baixo custo. O 
método tem sido utilizado em diversos países 
adaptando-se as próprias condições culturais e 
às necessidades locais. Devem ser enfatizados, 
contudo três componentes comuns: posição 
canguru, nutrição baseada no aleitamento ma-
terno e alta hospitalar com acompanhamen-
to ambulatorial.  São medidas humanizadoras  
para que os  bebês fiquem  em posição de  fle-
xão como no “ninho”, e o controle de luz e do 
som em respeito ao sono são adotados pela 
maioria, e para as mães foi um acolhimento, 
facilitando a participação nos cuidados de seu 
filho, com apoio de profissionais psicólogos, fo-
noaudiólogo, fisioterapeutas e enfermeiros com 
ações educativas.

Portanto para expressar em poucas palavras 
como o Brasil trabalha o Método Mãe Cangu-
ru, podemos dizer simplesmente: trabalha com 
visão de um novo paradigma que é o da aten-
ção humanizada à criança, à mãe e à família, 
respeitando-os nas suas características e indivi-
dualidades. Especial atenção também deve ser 
desenvolvida com o profissional de saúde, para 
que suas ações possam ser realizadas cada vez 
mais com segurança, tranquilidade e respeito.

‘’Uma grande transformação está gradualmen-
te ganhando força nos cuidados na UTI e na 
internação precoce, consistindo na mudança 
dos procedimentos baseados em protocolos e 
rotinas para os cuidados voltados para o desen-
volvimento, baseados em relacionamentos. Já 
existe metodologia para ensinar como observar 
os comportamentos de bebê e estão aumen-
tando as pesquisas, documentando a eficácia 
dessa abordagem. As estratégias, em relação ao 
suporte necessário aos indivíduos e ao sistema 
, para garantir a eficácia e o sucesso dessa abor-
dagem estão cada vez mais articuladas. Confor-
me as UTIs Neonatais começam a se definir não 
apenas como locais de cuidados do corpo físico, 
mas também  como locais que dão suporte ao 
bem estar emocional, maiores serão os benefí-
cios para os bebês e suas famílias. Além disso, o 
senso de eficácia e satisfação dos profissionais 
destas unidades também aumenta´´

A proposta do Método Canguru não é fazer coi-
sas diferentes, é muito mais, fazer diferentes as 
coisas que já são feitas
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Estamos vivendo em um mundo de constantes 
mudanças e transformações, um mundo cada 
vez mais globalizado. Os avanços tecnológicos 
tem exigido que os profissionais se atualizem 
na mesma velocidade para acompanhar o cres-
cimento. O mercado de trabalho tem acompa-
nhado estas mudanças e torna-se competitivo. 
As empresas esperam um profissional que rea-
lize suas atividades de forma correta e compe-
tente. Na busca da competência os profissionais 
buscam a qualidade técnica, mas isto não asse-
gura um lugar no mercado por muito tempo; o 
grande desafio do profissional de qualquer área 
de atuação hoje é saber se relacionar bem, ter 
um comportamento compatível com as regras, 
valores e princípios. 

A enfermagem é uma profissão que tem como 
sujeito de suas ações o ser humano. E para aten-
der ao ser humano precisamos de profissionais 
enfermeiros que exercem suas funções e ativida-
des com justiça, competência, responsabilidade 
e honestidade. Ser justo, responsável e honesto 
são qualidades e atitudes que não podem ser 
apreendidas de um dia para o outro, são princí-
pios e valores construídos ao longo de uma vida. 
Entretanto, ser competente é uma atitude que 
pode ser apreendida.

Na área da enfermagem, independente do local 
de atuação, estamos diariamente em contato 
com pessoas, e cada uma delas espera de nós 
uma postura condizente com nossa profissão. 
E qual deve ser a postura do profissional enfer-
meiro no seu dia a dia?

Procurei buscar sobre o tema, em vários acer-
vos da área da enfermagem, todavia somente 
encontrei sobre o assunto nos livros que tratam 
sobre o exercício da enfermagem; mesmo assim 
revelam os princípios fundamentais para a práti-
ca da enfermagem.
Considerei estes princípios levando em consi-
deração que o tempo, os anos passam, mas as 
regras de conduta permanecem para sempre. 
Sendo assim o que podemos elencar como uma 
postura profissional eticamente correta são:

• Tratar os colegas e outros profissionais com 
respeito e consideração;

• Fazer cumprir os preceitos éticos e legais da 
profissão;

• Atuar na assistência ao cliente/família/comu-
nidade;

• Respeitar o ser humano na situação de vida, 
morte e pós-morte;

• Ser gentil, atencioso e honesto;

•  Colaborar com a equipe de saúde no esclare-
cimento do cliente e família sobre seu estado 
de saúde e tratamento, possíveis benefícios, 
riscos e consequências que possam ocorrer;

poStura proFiSSional doS enFermeiroS no Seu dia a dia

valdinéia luiz hertel
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• Utilizar a vestimenta adequada. A autora do 
livro “Etiqueta Empresarial Ser bem Educado” 
Maria Aparecida Araújo ensina “que no am-
biente de trabalho não se deve, de maneira 
alguma, expor o corpo e sim expor a compe-
tência, o ambiente dita as regras e a forma 
de se vestir e também a vestimenta diz algo 
sobre você”.

• Manter o segredo sobre o fato sigiloso.

Ainda acrescentarei que devemos evitar misturar 
assuntos da vida pessoal com a profissional, não 
“fofocar” dentro do ambiente de trabalho e nem 
outro local, pois esta prática é abominável, falar 
em tom de voz agradável, ser assíduo, pontual, en-
fim ser um exemplo a ser seguido. 
Finalizando, viva como se todos os seus atos esti-
vessem sendo filmados e se um dia puder assisti-
-los não terá do que se envergonhar.
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O Sistema Único de Saúde no Brasil tem como 
premissas básicas o acesso universal à saúde, a 
prevenção de doenças, a identificação e redução 
de riscos e determinantes de agravos, a integrali-
dade da assistência e a resolubilidade do sistema. 
Em contra partida a realidade do sistema de saúde 
brasileira ainda tem inúmeras dificuldades princi-
palmente no que tange à prevenção e detecção 
precoce de muitas doenças. À dependência de re-
cursos tecnológicos caros, à falta ou dificuldade de 
acessibilidade ao sistema de saúde pelos usuários 
e à alta demanda.

As pessoas estomizadas demandam atenção espe-
cial. No Brasil teve início na década de 70 e atra-
vés do INAMPS com o programa de distribuição 
de bolsas e em 1990 com a  Lei Orgânica da Saúde 
(Lei 8.080/90) foi criada a Comissão de Normati-
zação de Assistência da SES-SP   (Resolução SES/
SP 194/1990 - Proposta Básica) e a partir de 1993 
em outros estados da União. Em 1999 foi criada a 
Portaria 1230. 

Em 16 de novembro de 2009, o Ministério da 
Saúde por meio da Portaria nº400, estabelece 
as  Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde 
das Pessoas Ostomizadas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde -SUS, a serem observadas em to-
das as unidades federadas, respeitadas as com-
petências das três esferas de gestão, definindo 
o que é um serviço de atenção ao estomizado, 
com profissionais necessários de acordo com o 
nível de complexidade da unidade, instalações e 
relação dos equipamentos coletores e adjuvan-
tes de proteção e segurança.

Apesar desta portaria não contemplar todos os as-
pectos e itens sugeridos na proposta inicial preco-
nizada pelo grupo de pessoas estomizadas, repre-
sentados pelos membros da Associação Brasileira 
de Ostomizados (ABRASO) e pelos enfermeiros es-
tomaterapeutas vinculados à Associação Brasileira 
de Estomaterapia (SOBEST) e outros profissionais 
constituiu uma vitória para as pessoas estomiza-
das que já tem garantida uma política pública de 
atenção à sua saúde. Porém é preciso que a luta 
continue, principalmente para que se consiga a 
Efetivação de uma Portaria mais abrangente, prin-
cipalmente por meio da rediscussão dos procedi-
mentos excluídos, do acompanhamento de sua 
implantação gradativa nos estados e municípios, 
da capacitação dos estomaterapeutas e da equipe 
interdisciplinar e da avaliação dos cursos ETNEPS/
SOBEST/ABRASO

a importância daS políticaS para a vida doS eStomizadoS

maria angela Boccara de paula
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O relacionamento entre as pessoas, baseado na 
comunicação verbal, implica numa cadeia que en-
volve ouvinte, falante e meio ambiente, no qual, 
em todas as estações, a relação voz/ambiente está 
presente. É preciso que a voz seja produzida nas 
pregas vocais e amplificada no trato vocal (nível 
1); uma vez projetada para o espaço, é preciso que 
a onda sonora seja conduzida até seu receptor: a 
orelha humana (nível 2) e, por fim, é preciso que o 
ouvido humano capte e decifre o som da voz (nível 
3).

Em todos os níveis da cadeia, problemas podem 
surgir e dificultar ou impedir a realização da comu-
nicação, como nos exemplos abaixo, descritos pe-
los mesmos níveis referenciados acima. Em geral, 
envolvem a ergonomia corporal, poluição do ar e 
poeira, temperatura e ruído ambiental.

1. O ressecamento das mucosas da boca e da 
faringe gera sintomas como: boca seca; co-
ceira; secreção espessa e ardor; presença 
de infecções e/ou obstruções da região oral, 
nasal e faríngea, que interferem na amplifi-
cação da voz. Relacionadas ao ressecamento 
estão: a diminuição da hidratação corporal e 
as condições de purificação e umidade do ar 
inalado, ou seja, a qualidade do ar. O prejuí-
zo vocal pode ser relacionado ao excesso de 
tensão de pescoço e ombros, muitas vezes, 
devido às posições do corpo e da cabeça ao 
falar e ao acúmulo de tensão nestas regiões 
(ergonomia).

2. O ruído ambiental gera esforço muscular para 
o falante e interfere na qualidade das men-
sagens, na cadeia da fala. A temperatura am-
biente ou ingestão de líquidos gelados levam 
ao aumento da secreção no trato vocal.

3. O ruído ambiental mascara a mensagem, di-
ficultando sua decodificação pelo ouvinte. O 
ruído danoso é aquele intenso e/ou desagra-
dável.

ERGONOMIA

É importante perceber as posturas corporais boas 
e ruins. É considerado ruim falar com a cabeça 
voltada para um lado somente; manter o diafrag-
ma (músculo respiratório localizado no abdômen) 
comprimido; ombros elevados e tensos. Indica-se 
atividade física regular, em especial aquela que 
trabalha com os dois lados do corpo igualmente, 
como: hidroginástica e natação e trabalho corporal 
que envolva alongamento. Em contrapartida, evi-
tar falar com o telefone preso nos ombros e ativi-
dades como: tênis, halterofilismo, etc., nas quais 
um lado trabalha mais ou assimetricamente ao 
outro.

POLUIÇÃO DO AR E POEIRA

voz e amBiente

izaBel viola
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Diversos trabalhos com voz profissional, no Brasil, 
apontam para a relação de distúrbios de voz com 
queixas de ressecamento das vias aéreas superio-
res, mas não há dados que relacionem diretamen-
te tal ressecamento com a poluição ambiental. Po-
rém, devemos discutir a questão dos métodos de 
pesquisa para investigarmos se as alterações vo-
cais estão relacionadas, de fato, com a poluição do 
ar; com quais dos seus componentes; a gravidade 
de cada um deles; o comportamento sazonal dos 
poluentes e variação dos horários e duração dos 
episódios dos níveis críticos, relacionados às con-
dições meteorológicas (vento, umidade e tempe-
ratura). No período crítico para a dispersão dos po-
luentes (de maio a agosto, no inverno), os jornais 
divulgam notícias alarmantes sobre o aumento das 
doenças respiratórias e oculares.

Assim, é importantíssimo respirar pelo nariz, para 
filtrar, aquecer e umidificar o ar inalado. É preciso 
hidratar o organismo (beber água sem cloro, aos 
goles, ao longo do dia) e umidificar o ambiente 
ou inalar vapor de água para combater o resseca-
mento das vias aéreas, principalmente no inverno. 
Chás e gargarejos são também benéficos para a hi-
dratação e a ativação da circulação (VIOLA, 1998).

TEMPERATURA 

Mudanças de temperatura no trato vocal (boca e 
nariz) estimulam a produção de muco, levando o 
indivíduo a pigarrear (hábito nocivo às pregas vo-
cais) na tentativa de eliminá-lo. Assim, evitar o ar 
frio (do ambiente ou ar condicionado), o vento e 
o uso de bebidas geladas são medidas recomen-
dadas.

RUÍDO

Com relação ao ruído ambiental, devemos pensar 
tanto em ambientes abertos, como: quadras, cam-
pos, ruas e praças, quanto em ambientes fechados, 
de acústica prejudicada, como a presença de ecos, 
ressonâncias e reverberações excessivas. Segundo 
Faria (2004), nos ambientes onde a comunicação 
sonora é importante, como em igrejas e teatros, a 
acústica deve privilegiar a distribuição homogênea 
do som, preservando a inteligibilidade da comuni-

cação.

Acreditamos que compreender as condições am-
bientais e correlacioná-las ao uso vocal possibilita 
ao fonoaudiólogo – tanto no contexto clínico quan-
to em assessoria – auxiliar o falante na eliminação 
dos abusos inerentes ao contexto social e imple-
mentar estratégias que minimizem o impacto do 
ambiente na voz.
O som intenso e os ruídos nem sempre são de-
sagradáveis, mas os persistentes e intermitentes 
são grandes geradores de tensão, como sons de 
máquinas. Viola (2003), como resultado de uma 
oficina, relata que os ruídos intensos e repetitivos, 
semelhantes aos encontrados em indústrias, susci-
taram, nos participantes, emoções de ansiedade, 
medo, aflição, pavor e incômodo físico; enquanto 
sons suaves, encontrados na natureza, suscitaram 
relaxamento, tranquilidade e paz.
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expanSão e urBanização da eSquiStoSSomoSe

ana maria cugliana pereira

No mundo, as diferentes espécies de Schistosoma continuam sendo uma grave ameaça à saúde dos indiví-
duos, principalmente em localizações consideradas endêmicas onde a carência de infra-estrutura manifes-
ta-se de forma visível. No Brasil, sua expansão ocorreu desde a chegada do tráfico negreiro e acompanhou 
o movimento migratório humano em torno do desenvolvimento da agricultura e o não planejamento na 
urbanização amplificou as áreas de encontro deste parasito em diversas regiões do país, acarretando até os 
dias de hoje um grave problema de saúde pública. 

toque terapêutico caminho para a humanização da 
aSSiStência

leonilia vieira de Souza

O  Toque Terapêutico é uma  interpretação contemporânea de várias práticas antigas de cura ou  ajuda por 
meio da imposição das mãos podendo ser usado como complemento à assistência de enfermagem.

como podemoS harmonizar o noSSo campo energético

leonilia vieira de Souza e marianna vieira goncalveS

A Oficina em Toque Terapêutico tem como objetivo dispertar a consciência corporal e energética, ajudando 
no auto- conhecimento e  nas relações  interpessoais.


