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Resumo: Schinus terebinthifolius Raddi, popularmente conhecida como aroeira-pimenteira ou
pimenta-rosa, apresenta frutos ricos em óleo essencial, que é utilizado como antimicrobiano,
antioxidante, cicatrizante, antiinflamatório. O presente estudo teve como objetivo avaliar as
atividades leishmanicida, antimicrobiana e citotóxica do óleo essencial extraído dos frutos da
pimenta rosa. O óleo essencial (OE) foi extraído dos frutos de Schinus terebinthifolius por
hidrodestilação e analisado por CG/EM, testou-se sua atividade contra as formas promastigosta
das espécies de L. amazonenses, L. braziliensis e L. infantum, e contra a forma amastigota
intracelular contra a forma de L. infantum. A atividade leishmanicida foi avaliada em termos da
concentração inibitória de crescimento para 50 % de protozoários (IC50). A citotoxicidade foi
realizada com macrófagos peritoneais murinos de camundongos suíços em termos das
concentrações citotóxicas para 50 % de macrófagos (CC50). A atividade antimicrobiana foi
determinada pelo método de de microdiluição em caldo (MIC), calculando a concentração
inibitória e mínina (MIC). Os resultados mostraram que os principais constituintes ativos do
óleo são sequiterpenos oxigenados (79,50%), monoterpenos hidrocarbonetos (17,04%),
sequiterpenos hidrocarbonetos (3,45%). O OE apresentou uma forte atividade antimicrobiana
para bactérias gram positivas com CIM de 0,19 μg/mL, 1,25 μg/mL, 6,25 μg/mL frente ao
Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus inclusive podendo atuar em
microrganismo MRSA (acrônio em inglês para Meticillin-Resitstant Staphylococcus aureus
respectivamente. O OE também apresentou boa atividade leishmanicida com valores de IC50
de 41,4 μg/mL, 42,4 μg/mL e 53,4 μg/mL para as formas promastigotas de Leishmania
braziliensis, Leishmania amazonensis e Leishmania infantum, respectivamente e IC50 de 46,12
μg/mL pra a forma amastigota de Leishmania infantum. Também foi realizado o ensaio para
citoxicidade em macrófagos peritoneais murinos e o CC50 foi de 284±3,0 μg/mL..
Palavras-chave:
Schinus terebinthifolius Raddi; epi-α-cadinol, sesquiterpenos oxigenados, antibacteriano,
antileishmania, citotoxicidade .
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Título: SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NA REDE
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 15ª REGIONAL DE SAÚDE DO PARANÁ - PR
Data da Defesa: 25.02.2015
Mestranda: JOSEANE DORNELES DA SILVA
Banca: Profª. Drª. Lucia Elaine Ranieri Cortez (presidente); Profª. Drª. Mirian Ueda Yamaguchi e
Prof. Dr. Jorge Juarez Vieira Teixeira.
Resumo: O objetivo do artigo foi analisar os fatores motivacionais dos profissionais da saúde
que atuam no atendimento da rede de urgência e emergência da 15ª regional de saúde do
Paraná. Trata-se de um estudo de campo, do tipo analítico, com aplicação do instrumento EVTEscala de Valores Relativos ao Trabalho e posterior análise (ANOVA, Teste de médias). Esta

pesquisa compõe uma das etapas do Levantamento e Avaliação das Redes de Atenção à Saúde
da região de atuação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense –
CISAMUSEP, com financiamento pelo Ministério da Saúde/Fundação Araucária. A amostra foi
composta por 150 profissionais da saúde das três unidades de atendimento as urgências
disponíveis nesta região, sendo estas: UPA (Unidade de Pronto Atendimento), SAMU (Serviço
de Atendimento Móvel as Urgências) e Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM). Os
resultados com média de respostas considerados de maior importância para os profissionais
foram: gostar do que fazem crescimento intelectual, se sustentar, ser feliz com o trabalho que
realiza, satisfação pessoal, e realização profissional. Acredita-se que os achados podem
contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para a motivação profissional.
Palavras-chave: motivação; medicina de emergência; pessoal de saúde, assistência à Saúde.
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Título: PERFIL NUTRICIONAL, INDICADORES DE ADIPOSIDADE CENTRAL, CAPACIDADE
FUNCIONAL E FORÇA MUSCULAR DE IDOSOS CADASTRADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM MARINGÁ PARANÁ.
Data da Defesa: 26.02.2015
Mestranda: EDILAINE MONIQUE DE SOUZA CARLUCCI
Banca: Profª. Drª. Rose Mari Bennemann (presidente); Profª. Drª. Regiane da Silva Macuch;
Profª. Drª. Andrea Grano Marques; Prof. Dr. Eraldo Schunk Silva.
Resumo: O aumento no número de idosos é um desafio para a sociedade e para os órgãos
governamentais, pois as doenças ligadas ao processo do envelhecimento ocasionam elevados
custos à saúde, com grande impacto na economia dos países. Dessa forma, é necessária a
compreensão das características e das transformações que ocorrem na população idosa, para o
aprimoramento de estratégias diferenciadas para a promoção da saúde, a prevenção e a
identificação de sinais e sintomas próprios do envelhecimento frágil. Diante disso, o estudo
teve como objetivo verificar o perfil nutricional, indicadores de adiposidade central, capacidade
funcional e força muscular de idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família, no município
de Maringá, Paraná. O estudo foi transversal, com coleta de dados primários. Foram avaliados
318 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos. O perfil nutricional dos
idosos foi avaliado pelo índice de massa corporal (IMC) e área muscular do braço (AMB), os
indicadores de adiposidade central pela circunferência da cintura (CC) e pela razão cinturaquadril (RCQ), a capacidade funcional pelas atividades instrumentais da vida diária (AIVDs) e a
força muscular pela força de preensão manual. Os dados foram descritos por meio das
respectivas médias, desvios-padrão e intervalos de variação (valor mínimo e valor máximo). A
caracterização do perfil nutricional dos idosos foi realizada por meio dos testes qui-quadrado
(χ2) e teste Exato de Fisher. Adotou-se um nível de significância de 5% (α=0,05). A maioria
(63,83%) da amostra estudada foi do sexo feminino. O grupo etário predominante foi o dos
idosos com idade entre 60 e 69 anos (56,28%). O perfil nutricional mostrou que, 16,35% dos
idosos apresentaram baixo peso, 14,78% excesso de peso e 32,70% obesidade, quando
avaliados pelo IMC. Já pela AMB a maioria (59,43%) dos idosos apresentou perfil nutricional
adequado. Com relação aos indicadores de adiposidade central, somente 18,55% dos idosos
foram classificados sem risco pela CC e 33,02% pela RCQ. A avaliação da capacidade funcional
(CF) mostrou que 69,18% dos idosos foram classificados como dependentes e 30,81% como
independentes. O grupo etário de 80 anos ou mais apresentou o maior percentual (89,74%) de
idosos dependentes. A média da força de preensão manual (FPM) dos idosos dependentes, em
todos os grupos etários, foi menor que a dos idosos independentes. Os menores valores de
média de FPM foram verificados nos idosos subnutridos e dependentes, de ambos os sexos. Os
resultados mostraram altos percentuais de idosos com obesidade, CC e RCQ inadequada (com
risco e com risco muito elevado), com prevalência no sexo feminino. Observou-se também que
com o avançar da idade houve diminuição na média do IMC e AMB. Em relação a capacidade

funcional a maioria dos idosos foram classificados como dependentes, com prevalência no sexo
masculino. A média da FPM foi maior nos idosos independentes. Houve diminuição da média
FPM com o avanço da idade, e nos idosos subnutridos.
Palavras-chave: Idoso, perfil nutricional, força muscular, antropometria, atividades cotidianas.
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Título: EVENTOS NAS INTERNAÇÕES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: RASTREAMENTO DE
RESULTADOS ADVERSOS NO ESTADO DO PARANÁ.
Data da Defesa: 26.02.2015
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Resumo: O estudo aborda o rastreamento dos resultados dos eventos adversos nas internações
no Sistema Único de Saúde, no Estado do Paraná, no ano de 2011. O objetivo é descrever a
regularidade dos eventos adversos, através da frequência de rastreadores de potenciais
resultados nas internações no SUS, no ano de 2011, no Estado do Paraná – Brasil. O estudo é do
tipo retrospectivo, tendo como sujeitos abordados na pesquisa, todos os prontuários
disponíveis em banco de dados públicos com base no Sistema de Informação Hospitalar do
Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), através da Autorização de Internações Hospitalares – AIH,
exclusivamente financiada pelo SUS, independente do âmbito, federal, estadual, municipal,
privada, entre outras, sendo o cuidado de longa ou curta permanência durante a hospitalização
do paciente, independente de idade e sexo. O rastreamento de resultados adversos utilizou
screening, mensurando as 11 condições clinicas, fundamentadas nas teorias desenvolvidas por
Needleman et al.(2002) e aplicadas por Van Den Heedeet al.(2006) através da Classificação
Internacional de Doenças na décima revisão (CID-10), no rastreamento e classificação das
variáveis. Resultados: No ano de 2011, foram registradas 762.982 internações no Estado do
Paraná, correspondente 7,3% da população do estado, sendo rastreados 116.785 eventos
adversos, totalizando 15,30% das internações. O rastreador de resultado adverso mais
frequente foi Pneumonia Hospitalar (46,42%) e a maior taxa de mortalidade foi encontrada no
rastreador Sepse Hospitalar (29,51%). A identificação de alto percentual de resultados adversos
nas internações, sinaliza a necessidade de desenvolver estratégias de monitoramento e
melhorias orientadas para a segurança do paciente.
Palavras-chave: Segurança do Paciente, Assistência Hospitalar, Resultados Adversos, Cuidados
da Saúde.
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Título: COMPORTAMENTO ALIMENTAR, ESTADO NUTRICIONAL E RISCO CARDIOVASCULAR DE
UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DO NOROESTE DO PARANÁ.
Data da Defesa: 26.02.2015
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Resumo: A transição entre o término da vida escolar e o início da vida acadêmica geralmente é
representada por mudanças, que além de marcar o fim da adolescência e o início da idade
adulta, implicam em responsabilidades relacionadas com a moradia, com a administração de
recursos financeiros e com a alimentação. Caracterizada por novas experiências, a vida
universitária causa diversas mudanças em tudo que envolve a vida desses indivíduos, o que
reflete de forma expressiva nas escolhas alimentares. O presente estudo propôs caracterizar o
comportamento alimentar, o estado nutricional e o risco cardiovascular de universitários de
Maringá. Pesquisa quantitativa, transversal, com coleta de dados primários, em que foram

avaliados universitários, com idade igual ou superior a 20 anos, regularmente matriculados, no
período diurno e noturno, nos cursos das áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas, Tecnológicas e Agrárias de um Centro
Universitário localizado no Noroeste do Paraná. Os dados foram coletados no período de abril a
junho de 2014. Para a caracterização da amostra foram elaboradas tabelas de frequências
simples e cruzadas. Para as variáveis quantitativas foram calculadas a média e o desvio padrão.
Para testar as possíveis diferenças significativas para as variáveis estado nutricional, risco
cardiovascular, restrição alimentar, ingestão emocional e ingestão externa foi aplicado o Teste
de Wilcoxon (scores) e Teste Exato de Fisher. Para todos os testes utilizou-se como regra de
rejeição da Hipótese H0, um nível de confiança de 95% (α= 0,05), ou seja, p-valor ≤ 0,05. O
estado nutricional foi determinado por meio do indicador nutricional índice de massa corporal,
o risco para doença cardiovascular pela circunferência da cintura e o comportamento alimentar
foi avaliado utilizando-se o Questionário Holandês de Comportamento Alimentar. Foram
avaliados 324 universitários, sendo 121 (37,34%) homens e 203 (62,65%) mulheres. Destes, 112
(34,56%) eram ingressantes e 212 (65,43%) concluintes. A média de idade dos estudantes foi de
24 ± 5,04 anos, da estatura de 1,68 ± 0,09 cm, do peso de 69,07 ±17,15 kg e a média do índice
de massa corporal foi de 24,64 kg/m². Em relação ao sexo, pode-se observar redução no
percentual de mulheres com peso adequado e aumento no percentual de universitárias com
baixo peso, excesso de peso e obesidade classe I e II. Nos homens, observou-se aumento no
percentual de universitários com baixo peso, peso adequado, e obesidade classe I e II. Quanto
ao risco para doença cardiovascular, verificou-se aumento no percentual de universitários que
apresentaram risco. Em ambos os sexos a maior média de escores foi para a ingestão externa,
observa-se nas mulheres a media dos escores para ingestão emocional foi maior nas
concluintes, enquanto que nos homens, nota-se aumento na média de escores para a ingestão
externa e redução na média de escores para ingestão restritiva, dos concluintes quando
comparados com os ingressantes. No entanto, os resultados encontrados não apresentaram
diferença significativa entre as variáveis. Conclusão: A vida universitária não mudou o estado
nutricional, nem aumentou o risco cardiovascular e não influenciou no comportamento
alimentar dos estudantes.
Palavras-chave: Estado Nutricional, Doenças Cardiovasculares e Comportamento Alimentar.
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Título: CARACTERIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA E CUIDADOS COM RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO
EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO DA MICROREGIÃO NORTE DO PARANÁ: ANTES E APÓS
IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA.
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Resumo: O presente estudo caracterizou o cenário de internamentos de recém-nascidos (RNs)
em unidades de terapia intensiva neonatal (UTINs) exclusivas do sistema único de saúde (SUS)
de um hospital filantrópico da Microrregião Norte do Paraná durante os períodos
correspondentes a pré e pós-implantação do programa Rede Cegonha (RC). Foram analisados
dados que caracterizaram tanto o perfil dos RNs internados quanto de suas mães obtidos de
248 prontuários hospitalares (42 da fase pré e 206 da fase pós) dos RNs internados na UTIN do
referido hospital. Quanto as variáveis relacionadas à mãe do RN, no período pré houve uma
prevalência de mães que tiveram infecção do trato urinário durante a gestação; doença
hipertensiva específica da gestação; antecedente obstétrico de pelo menos 1 parto pré-maturo
e hipertensão arterial sistêmica. No período pós a maior prevalência foi de RNs cujas mães
tiveram anteriormente ao referido parto 1 a 2 abortos e gravidez gemelar. Quanto as variáveis
relacionadas ao RN propriamente dito, no período pré houve uma prevalência de neonatos que

tiveram que receber durante a internação na UTIN drogas vasoativas e aleitamento materno.
No período pós a maior prevalência foi de RNs que apresentaram baixo peso ao nascer e
prematuridade. Independente do período avaliado, pré ou pós-implantação da Rede Cegonha,
mais de 50% dos prontuários não continham informações sobre as mães dos RNs como uso de
drogas lícitas e/ou ilícitas e intercorrências da gestação o que prejudicou a análise comparativa
entre os períodos. De forma geral, os resultados obtidos nos permitem sugerir que a
implantação da Rede Cegonha na microrregião Norte do Paraná influenciou o cenário dos
internamentos de RNs em UTINs, cujos fatores associados ao internamento se distinguem entre
os períodos pré e pós-implantação da rede, prevalecendo os fatores relacionados a
intercorrências da gestação no período pré e fatores relacionados a história obstétrica da mãe
e ausência de pré-natal adequado no pós.
Palavras-chave: Recém-nascido; Fatores de risco; Neonatologia; Unidade de terapia intensiva.
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Resumo: As neoplasias podem comprometer a vida do indíviduo, com alterações no âmbito
afetivo, social e biológico, levando a demanda de uma assistência à saúde qualificada. Dentre as
neoplasias, há destaque para a neoplasia cutânea pela sua alta prevalência e índices crescentes
nas duas últimas décadas. Este estudo objetivou avaliar o perfil sociodemográfico, a prevalência
e os fatores associados ao desenvolvimento de neoplasia cutânea em pacientes atendidos em
um ambulatório de especialidades do norte do Paraná. O estudo foi realizado em duas etapas:
a primeira explorou dados secundários, caracterizando a pesquisa como do tipo retrospectiva
que verificou as características sociodemográficas e a prevalência de pacientes com neoplasia
cutânea atendidos no Centro de Referência e Especialidades Médicas de Ibiporã (CREMI), no
ano de 2012; na segunda etapa, os participantes foram selecionados em grupo caso (38
pacientes com câncer da pele) e grupo controle (120 pacientes sem câncer da pele), ambos os
grupos cadastrados no ambulatório de dermatologia geral do CREMI. Dos 158 pacientes foram
coletadas informações quanto ao perfil sociodemográfico, ocupação anterior e atual, horário de
exposição ao sol no período de trabalho, e de câncer na família, tabagismo, etilismo, doenças
associadas, além das formas de fotoproteção. Câncer da pele foi diagnosticado em 5,16% dos
pacientes, com média de idade de 69,84 (±12,18) anos, houve predomínio de lesão única (79%),
sendo a cabeça o segmento de maior ocorrência. Houve associação significativa entre a idade,
histórico familiar e tabagismo com o câncer da pele (p=0,028; 0,023;0,001, respectivamente).
Os pacientes com tendência a serem acometidos por câncer da pele apresentam 16,41% de
risco a mais, mesmo quando submetidos à exposição solar leve (p=0,026).
Palavras-chave: câncer da pele; envelhecimento; neoplasia.
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Resumo: O objetivo do estudo é analisar a satisfação, a sobrecarga e o estresse da equipe de
profissionais de saúde que atuam nos serviços de saúde mental. Inicialmente, apresenta-se
uma revisão sistemática da literatura, visando analisar a produção científica envolvendo o grau
de satisfação e de sobrecarga do profissional que atua nos serviços de saúde mental e, em
seguida, são avaliados a satisfação e a sobrecarga de trabalho dos profissionais em serviços de
saúde mental de sete municípios pertencentes ao CISAMUSEP. Para a avaliação do grau de
satisfação utiliza-se o instrumento SATIS-BR, enquanto para a avaliação da sobrecarga o
instrumento utilizado é o IMPACTO-BR e para avaliação do estresse utiliza-se o Teste de Lipp
(ISSL), além de um questionário para levantamento sócio-demográfico. Participaram da
pesquisa 83 profissionais de saúde de 11 instituições de saúde mental. Os resultados obtidos
indicam que a satisfação, a sobrecarga e o estresse podem estar associados a características de
cada profissão e para se ter melhoria da qualidade dos serviços, bem como maior proteção aos
profissionais, tornam-se necessárias intervenções de suporte específicas para as diversas
ocupações dos profissionais de saúde mental. Verificou-se, ainda, que há escassez de trabalhos
voltados aos profissionais da saúde mental.
Palavras-chave: Satisfação no trabalho. Impacto do Trabalho. Profissional de saúde. Estresse
ocupacional.
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Título: Perfil Epidemiológico das Gestantes de alto risco atendidas pelo Sistema Único de Saúde,
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Resumo: Objetivo: Verificar o perfil epidemiológico das gestantes de alto risco atendidas pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), Maringá-PR Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico
transversal e retrospectivo, referente ao período de janeiro de 2010 a janeiro de 2014, no
Hospital Universitário de Maringá (HUM). Foram considerados 136 prontuários no período de 5
anos. Características sociodemográficas, clínicas e obstétricas foram analisadas em relação à
significância. As principais patologias encontradas foram comparadas em função da idade
materna e a classificação do recém-nascido quanto à maturidade. O tipo de parto foi analisado
em função do número de consultas de pré natal e grau de maturidade do recém nascido. Foi
realizada estatística descritiva para avaliar a média, desvio padrão e frequência das variáveis
quantitativas. Para verificar associação entre as variáveis dependentes e independentes foi
utilizado o teste de qui-quadrado. Para todas as associações foi considerado significativo p<0,05.
Resultados: A maioria das gestantes estava na faixa de 15 a 35 anos, possuía o ensino
fundamental completo, era casada, possuía casa própria e baixo nível socioeconômico. Em
relação aos dados obstétricos verificou-se que a grande parte era primigesta (28,68 %), não teve
aborto anterior p<0,001 (68,38%), iniciou o pré natal no segundo trimestre (39,71%) e consultou
mais de quatro vezes p<0,001 (41,18%). A principal patologia encontrada foi a Doença
Hipertensiva Especifica da Gestação (11,76%) a qual está associada às gestantes com idade entre
15
e
35.
A
maioria
dos
nascimentos
ocorreu
a
termo
27 em ambos os tipos de parto (72,86%), houve maior ocorrência de cesariana, sendo essa
diferença significativa em nascimentos pós-termo p<0,01 (100%), menos de três consultas
(77,78%) e mais de seis (69,6%). Conclusão: Mulheres adultas, de baixa renda e escolaridade,
primigestas, sem aborto prévio e com doença hipertensiva gestacional devem ter atenção
especial na assistência pré-natal, devido ao risco aumentado para gestação de alto risco
Palavras chave: Gravidez de alto risco; Perfil de saúde; Prevalência.
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Título: HANDICAP AUDITIVO E DOENÇAS ASSOCIADAS À PERDA AUDITIVA EM IDOSOS
USUÁRIOS DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL.
Data da Defesa: 27.02.2015
Mestranda: KARLA PEREIRA DE PAULA
Banca: Prof. Dr. Regio Marcio Toesca Gimenes (presidente); Profª. Drª. Ely Mitie Massuda e
Profª. Drª. Fatima Maria Pegorini Gimenes.
Resumo: O envelhecimento é um processo natural, global, progressivo e irreversível. Assim, o
aparecimento de doenças crônicas como Mal de Parkinson, Alzheimer, pressão alta, diabetes é
inevitável. Além das privações sensoriais como a perda auditiva, chamada de Presbiacusia
quando decorrente do envelhecimento. Ressalta-se que doenças crônicas, e também hábitos
deletérios como cigarro e álcool podem desenvolver ou agravar a perda auditiva,
principalmente ao considerar que a idade é um fator agravante. Uma das consequências
negativas da perda de audição é o handicap auditivo caracterizado como os aspectos
psicossociais decorrentes desta privação e que influenciam diretamente na qualidade de vida
do indivíduo. Desta forma o objetivo desta pesquisa é avaliar o handicap auditivo, doenças
associadas e hábitos deletérios em idosos usuários de AASI residentes no município de Maringá
– PR. A metodologia aplicada foi a seguinte: foram analisados oito mil prontuários de um setor
de saúde auditiva em alta complexidade para seleção dos idosos. Assim, por meio de análise
estatística foram selecionados 235 prontuários de usuários de AASI residentes do município de
Maringá – PR. Por meio destes prontuários foram analisados os dados demográficos dos
pacientes, além dos telefones e endereços para confirmação. Entrou-se em contato telefônico
com os pacientes para a confirmação do endereço e em seguida, foi realizado visitas para
aplicação dos questionários. Foram aplicados dois questionários, um elaborado pela
pesquisadora acerca dos dados demográficos, perfil audiológico, uso do AASI, hábitos
deletérios e comorbidades. O outro questionário definido para a pesquisa foi elaborado por
Ventry e Weinstein (1982) com o objetivo de avaliar a percepção do handicap auditivo pelos
idosos. Como resultados observou-se maior prevalência do gênero feminino, população com
idade na maioria de 71 a 80 anos, perda auditiva sensório neural de grau moderado. Não houve
relação entre gênero, idade, tempo de uso de AASI e tipo de perda auditiva com grau de
handicap. Encontra-se relação entre handicap e grau de perda auditiva. Há relação entre tipo
de perda auditiva e cigarro. A depressão é a comorbidade mais relatada pelos indivíduos
independente do tipo e grau de perda auditiva. Assim, conclui-se que a grande parte dos
indivíduos apresentaram perda auditiva do tipo sensório neural de grau moderado. Não houve
percepção do handicap pela maioria dos sujeitos após a adaptação do AASI. A comorbidade
mais referida foi a depressão. A aplicação dos questionários de auto avaliação são eficazes para
orientação dos sujeitos usuários de AASI, contribui para o profissional definir qual o melhor
caminho a seguir durante a reabilitação do idoso e avaliar a necessidade de uma intervenção
interdisciplinar.
Palavras-chave: Idosos; AASI; Perda auditiva; handicap; comorbidades.
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Título: ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA
REGIÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE –
CISAMUSEP.
Data da Defesa: 27.02.2015
Mestranda: GABRIELA GARCIA KRINSKI
Banca: Prof. Dr. Jose Eduardo Goncalves (presidente); Profª. Drª. Sonia Maria Marques Gomes
Bertolini e Profª. Drª. Carmem Patricia Barbosa.
Resumo:

Desde a sua origem, a fisioterapia tem um caráter essencialmente curativo e reabilitador. O
modelo de atenção à saúde no Brasil tem passado por um processo de profundas alterações,
entre um modelo baseado na assistência hospitalar-curativa e um modelo com ênfase na
atenção básicopreventiva. O objetivo desta pesquisa foi realizar estudo quanti e qualitativo
sobre a atuação do fisioterapeuta nas Redes de Atenção à Saúde da região de atuação do
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, verificando
e avaliando a quantidade de profissionais e entrevistando-os. A primeira etapa deste estudo foi
quantitativa e as variáveis analisadas foram: quantidade de fisioterapeutas, quantidade de
habitantes por município da regional, e a quantidade ideal de fisioterapeutas segundo a OMS.
As entrevistas foram realizadas com 10 fisioterapeutas que atuam na Saúde Pública dentro do
CISAMUSEP. A análise dos resultados mostrou o déficit de profissionais da fisioterapia na
maioria dos municípios estudados, e, nas entrevistas alguns fisioterapeutas relataram
problemas com a estrutura, listas de espera.
Palavras-chave: Fisioterapia. Saúde Pública. Redes de Atenção à Saúde. Promoção da Saúde.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Título: O ATRAVESSAMENTO DO CONTEXTO SOCIAL NA EXPERIÊNCIA DE AUTOCUIDADO DAS
GESTANTES À LUZ DA PSICANÁLISE: UMA PESQUISA QUALITATIVA
Data da Defesa: 27.02.2015
Mestranda: KARLA MARIANA FERNANDES GUIMARÃES
Banca: Profª Drª Sonia Cristina Soares Dias Vermelho (presidente); Profª Drª Rute Grossi Milani
e Profª Drª Jaquelina Maria Imbrizi.
Resumo:
A gestação é um momento singular na vida da mulher, que carrega modificações biológicas e
emocionais importantes. Supomos que o modo como vivencia a gestação define de maneira
importante o autocuidado que ela venha a exercer, tanto na gestação quanto depois do
nascimento do bebê. Nesta pesquisa, procuramos entender quais fatores interferem na
experiência do autocuidado nas gestantes. No objetivo geral buscamos “compreender qual é o
significado/representação da maternidade, que são construídos socialmente, e o que desses
significados atravessa a experiência de autocuidado das gestantes”. Partimos da hipótese de
que este significado/representação unidos à história de vida da mulher e à relação dela com o
progenitor têm interferência importante na experiência de autocuidado e na própria
maternidade. A pesquisa foi realizada com dois grupos de gestantes nos municípios de Atalaia
e Mandaguari, com cinco mulheres em cada grupo. A coleta de dados feita por meio de Grupo
Focal e, após a transcrição, utilizamos a análise de discurso. Concluímos que o autocuidado é
uma ação multideterminada. Por meio da construção teórica, chegamos a compreensão de que
a sociedade atual construiu duas representações sobre a maternidade. A primeira é decorrente
de resquícios do discurso rousseauniano que tem a maternidade como essência da natureza
feminina, da qual a verdadeira mulher não pode escapar. A segunda é decorrente do contexto
social e econômico, em que a maternidade significa ou representa mais um atributo que a
mulher deve cumprir, conciliando com o trabalho, os cuidados com o corpo, especialmente à
estética, entre outras atribuições, sob o imperativo de consumir produtos para suportar esses
atributos. Por outro lado, a história de vida supera os determinantes biológicos na
representação construída acerca da maternidade, pois o desejo de ser mãe relaciona-se com a
experiência e com as relações afetivas estabelecidas ao longo da vida. Em termos de aporte
afetivo, o progenitor e as figuras femininas (mãe e sogra) são igualmente representativos para
a experiência da maternidade. Finalmente, pudemos com essa pesquisa compreender que o
contexto social e econômico e a história de vida, em especial relacionada com a feminilidade,
são determinantes para a construção da representação da maternidade, bem como esses são
fundamentais também para a prática do autocuidado.
Palavras-chave: Autocuidado; gestação; maternidade; promoção da saúde; pesquisa

qualitativa.
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Título: CONCEPÇÃO E USO DE ARTEFATOS NA OBTENÇÃO DE REQUISITOS PARA UM SOFTWARE
SOCIAL BASEADOS NA CULTURA E VALORES DA COMUNIDADE USUÁRIOS.
Data da Defesa: 27.03.2015
Mestranda: ELISANGELA MARIA DA SILVA BOSSONE
Banca: Prof. Dr. Flavio Bortolozzi (presidente); Prof. Dr. Nelson Nunes Tenório Junior e Prof. Dr.
Gerson Linck Bichinho.
Resumo: O objetivo desta pesquisa é conceber artefatos e utilizá-los a fim de obter requisitos
para um software social baseados na cultura e valores da comunidade usuário do software eSMI. Para atingir este objetivo foi aplicado quatro artefatos provenientes da Semiótica
Organizacional, oriundos do método de articulação de problema – PAM. E foram utilizadas duas
técnicas de coleta, entrevista com grupo focal e questionário que resultaram na concepção de
dois artefatos, um baseado na entrevista com o grupo focal e o outro baseado no questionário,
os dois com o objetivo de obter requisitos baseados na cultura e valores da comunidade de
gestantes e mães com filhos até um ano de idade. Ao aplicar os artefatos do método PAM, feito
algumas alterações, adaptando-os a realidade/necessidade da comunidade de usuários foi
possível retirar dessa comunidade informações quanto a sua cultura e valores, juntamente com
as entrevistas com grupo focal. A partir da análise desses artefatos e das entrevistas com grupo
focal, foi confeccionado o questionário. Sendo que a concepção dos artefatos se deram no
momento da análise dos mesmos, onde ocorreu a elicitação dos requisitos para o software
social e a partir deste ponto propor possível visualização. Essa pesquisa contribuiu num
contexto social quanto a cultura e valores que tem sido esquecido ou simplesmente avaliado
sem nenhum valor para os usuários e especificamente de um software social. Através do
processo de elicitação de requisitos, foi possível apresentar algumas informações que servirá
como referência para as etapas subsequentes para os desenvolvedores do projeto.
Provavelmente, a partir dessas informações, poderá ter um software social onde possam
interagir de forma que todos tenham acesso as mesmas informações e faça sentido, inteirando
as necessidades de cada usuário.
Palavras-chave: Cultura, Valores, Artefatos e Requisitos
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Título: A VIOLÊNCIA NA ESCOLA: UMA REFLEXÃO A PARTIR DE PERIÓDICOS NACIONAIS
PUBLICADOS ENTRE 2009-2014
Data da Defesa: 31.03.2015
Mestranda: RENATA SIMOES DE BRITO CARDOSO
Banca: Profª. Drª. Regiane da Silva Macuch (presidente); Profª. Drª. Rute Grossi Milani e Profª.
Drª. Debora De Mello Goncales Sant Ana.
Resumo: Esta dissertação apresenta uma discussão sobre as formas de violência, em especial,
as que ocorrem no espaço escolar. A violência é um fenômeno de extrema importância e de
preocupação que gera conflitos entre alunos e professores. Esse fenômeno preocupa a todos os
envolvidos com a educação, no entanto, exige a participação de outros setores da sociedade,
tendo em conta que abrange os espaços públicos e privados, tamanha a dimensão que ocupa. A
necessidade de promover a saúde e qualidade nas relações sociais, necessariamente, passa
pela discussão sobre as formas de romper com os conflitos de violência. Na escola, originam-se
as relações interpessoais e, muitas vezes, as manifestações ocorrem de modo que os conflitos e
as violências tornam-se difíceis de administrar. Este estudo vinculado à Linha de Pesquisa
Educação e Tecnologias na Promoção da Saúde, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Promoção da Saúde – PPGPS, do Centro Universitário de Maringá – Unicesumar, teve como
objeto de estudo a análise da produção científica sobre artigos que abordam o tema da

violência escolar, violência simbólica na escola e Bullying. O período referente ao material
pesquisado esteve entre os anos de 2009 ao primeiro semestre de 2014, a partir de pesquisas
publicadas em periódicos nacionais, classificados com A (1 e 2) e B (1, 2 e 3) nos periódicos
selecionados da base de dados da CAPES e da Scielo. Os objetivos específicos do estudo giraram
em torno da conceituação da violência simbólica e Bullying, a identificação das formas de
manifestações da violência simbólica nas escolas, apresentadas ou discutidas nestes periódicos
e a verificação da frequência das temáticas pesquisadas relacionando com os tipos e/ou
propostas de ação oferecidas nas escolas para a solução do problema. Como procedimento
metodológico adotado foi desenvolvido uma análise de conteúdo. Esta análise realizou-se por
fases, uma primeira avaliação dos periódicos, uma classificação da qualidade e da pertinência
dos periódicos ao tema de estudo, uma avaliação do título do artigo, identificação das palavraschave, leitura do resumo e, posteriormente, uma leitura dos artigos selecionados na íntegra
para compor a discussão e análise. Conclui-se que a produção científica sobre a violência
escolar, violência simbólica na escola e Bullying, no período selecionado, comprovam que a
temática não se esgota por tratar-se de um assunto relevante que não somente para a
educação, mas que inclui toda a sociedade e que marca as principais características
comportamentais nas relações sociais e pedagógicas, no contexto histórico escolar brasileiro.
Palavras-chave: Violência escolar. Bullying. Violência Simbólica. Produção Científica. Revisão
Sistemática.
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Título: O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PENÁPOLIS/SP, NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
Data da Defesa: 05.05.2015
Mestranda: ULISSES BUENO MARQUES JUNIOR
Banca: Profª. Drª. Ana Paula Machado Velho (presidente); Profª. Drª. Lucia Elaine Ranieri Cortez
e Profª. Drª. Sonia Silva Marcon
Resumo: A proposta deste trabalho é conhecer o funcionamento das RAS – Redes de Atenção a
Saúde do Município de Penápolis/SP, de acordo com a perspectiva dos profissionais de
enfermagem que fazem parte das unidades de atendimento. As RAS serão classificadas a partir
do protocolo proposto por Mendes, que se fundamenta com a identificação dos princípios que
norteiam o SUS (Sistema Único de Saúde) e as Redes de Atenção à Saúde nas unidades, por se
acreditar que para um bom andamento e operacionalização destas redes é fundamental a
presença e a boa operalização destes princípios. Trata-se de um estudo de campo quantitativo.
Foi encaminhado por meio de instrumento estruturado (questionário), composto por questões
que avaliaram o conhecimento destes profissionais sobre suas unidades em duas dimensões (1População e 2-Atenção Primária a Saúde – APS). Estas questões receberam pontuações que
variam de 0 a 3 pontos cada. Responderam os questionários trinta e oito profissionais que
trabalham e que estão presentes em vários setores destas unidades. Após a aplicação do
questionário, somaram-se os pontos totais alcançados pelos profissionais de cada unidade,
buscando fazer a classificação destas unidades. Estes valores alcançados permitem classificá-las
em: fragmentadas, incipientes, avançadas e integradas para atuarem como rede. A avaliação
individual final de cada unidade apresentou resultados na sua maioria muito bons, com exceção
das UBS do Jardim Tropical e Silvia Covas, que a soma de suas notas, classificou as unidades
como fragmentadas e incipientes para atuarem como rede de atenção. Já a avaliação das
outras UBS e Macros mostraram um resultado satisfatório, classificando-as como avançadas e
integralizadas para atuarem como rede de atenção. Assim fica claro não são estes princípios, os
motivos das reclamações feitas pela comunidade, e que as RAS do município utilizam os
conceitos de rede como norteadores de seus programas e atividades. Quando se buscou um
aprofundamento destas informações (formada pela seleção dos escores zero e um) foi possível

a identificação também de áreas críticas no desempenho das unidades, como a menor
percepção destes profissionais, no que se refere à dimensão II ou componente APS
Palavras-chave: Redes de Atenção à Saúde, SUS, UBS.
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Título: SOFTWARES SOCIAIS E SAÚDE: UMA ANÁLISE DO USO DAS TECNOLOGIAS DE REDE
PELOS SURDOS NO MUNDO DOS OUVINTES.
Data da Defesa: 29.05.2015
Mestranda: EDILENA DA SILVA FRAZÃO SAUSEN
Banca: Profª. Drª. Ana Paula Machado Velho (presidente); Profª. Drª. Regiane da Silva Macuch e
Profª. Drª. Sonia Cristina Soares Vermelho.
Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever as mídias sociais: as ferramentas que
oferecem e como vem sendo usadas pelos surdos. Para isso, além de imersão na web, foi
realizada uma pesquisa com 12 surdos, que estudam pós-graduação numa instituição federal
do sul do Brasil, com idade entre 25 a 43 anos. O contato foi feito por meio de entrevista. As
conversas foram feita sem Língua de Sinais, filmadas e, posteriormente, traduzidas e
submetidas à Análise de Conteúdo. Com o resultado da pesquisa, foi possível observar que os
surdos vêm usando essas ferramentas entre eles, com apoio maior de webcams para se
expressarem em LIBRAS, visto que têm dificuldade de se comunicar com os ouvintes que, por
sua vez, utilizam, principalmente, a Língua Portuguesa escrita. Com isso, o ambiente híbrido dos
softwares sociais ainda possui barreiras linguísticas que separam surdos e ouvintes.
Palavras-chave: surdos, interação, ouvintes, softwares sociais, saúde.
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Título: EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE: INFLUÊNCIA SOBRE O
COMPORTAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE IDOSOS.
Data da Defesa: 29.05.2015
Mestranda: SILLAS OLIVEIRA LEONEL JÚNIOR
Banca: Profª. Drª. Sonia Maria Marques Gomes Bertolini (presidente); Profª. Drª. Regiane da
Silva Macuch e Profª. Drª. Carmem Patrícia Barbosa.
Resumo: Dentre as estratégias que visam incentivar a prática de atividade física pela população
idosa, tem-se a instalação de academias da terceira idade (ATIs), também conhecidas como
academias ao ar livre, em praças, bosques e áreas de lazer. No entanto, para a prática de
atividade física nas ATIs gerar benefícios é necessária uma intensidade mínima de esforço físico,
e frequência regular de atividade, bem como o uso adequado de seus equipamentos. Devido à
escassez de estudos que investiguem os benefícios e as alterações morfofuncionais promovidas
pelo uso dos equipamentos das ATIs por idosos, o presente estudo objetivou analisar o
comportamento das variáveis cardiovasculares, como a pressão arterial e a frequência cardíaca
de idosos praticantes de exercícios físicos em ATIs de Maringá- Paraná. Foram avaliados 70
idosos voluntários, sendo 41 do sexo feminino e 29 do sexo masculino, com média de idade de
67,2±6,6 anos e 65,9±12,3 anos respectivamente. Os voluntários foram instruídos há realizar
três minutos ininterruptos de exercício em cada um dos seis equipamentos selecionados nas
ATIs. A resposta aguda aos exercícios realizados em cada aparelho foi avaliada por meio de um
frequencímetro e os valores da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram obtidos
pelo método auscultatório, seguindo os parâmetros estabelecidos pela V Diretrizes Brasileiras
de Hipertensão Arterial, com o auxílio de um esfigmomanômetro. O tempo entre os exercícios
em cada equipamento dependeu do retorno da FC aos valores iniciais, o que variou de três a
quatro minutos de repouso. Os equipamentos selecionados para os exercícios foram o
simulador de caminhada, o esqui, a remada, o surf, a cavalgada e o multiexercitador. Os valores

mais elevados de FC, em ambos os sexos, foram registrados no multiexercitador, na cavalgada e
no surf. Quer seja na FC, quer seja na PA, houve diferenças estatisticamente significantes nas
médias dos valores encontrados na avaliação inicial, comparadas às médias da avaliação final
(p<0,05). O comportamento da FC indicou que a intensidade de esforço durante as atividades
físicas praticadas nos equipamentos das Academias da Terceira Idade classifica-se
predominantemente como moderada e tanto a PAS como a PAD elevam-se dentro dos limites
fisiológicos estabelecidos para os idosos, podendo tais atividades serem consideradas seguras
para esta população. Os achados da presente pesquisa sugerem que embora os exercícios
praticados nas ATIs não visem necessariamente o desenvolvimento da capacidade aeróbia, que
sejam incluídos equipamentos com características semelhantes ao multiexercitador para que
exercícios intensidades moderadas possam ser praticados por uma maior quantidade de idosos
que frequentam as ATIs.
Palavras-chave: exercícios, frequência cardíaca, idoso.
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Título: PERCEPÇÃO DAS PRÁTICAS DE CUIDADO/AUTOCUIDADO POR GESTANTES: ANÁLISE NA
PÓS-MODERNIDADE.
Data da Defesa: 03.07.2015
Mestranda: ROSIMEIRE APARECIDA MONTEIRO SILVEIRA
Banca: Profª. Drª. Andrea Grano Marques (presidente); Profª. Drª. Rose Mari Bennemann e
Profª. Drª. Sonia Cristina Soares Vermelho.
Resumo: Esta é uma pesquisa qualitativa, com os objetivos de identificar e analisar as ações de
cuidado das mulheres no período gestacional nas cidades de Atalaia e Mandaguari do Estado
do Paraná. A coleta de dados foi realizada pela técnica de grupo focal e os resultados foram
analisados em duas categorias: autocuidado e cuidados maternos. Identificou-se proximidade
maior com as ações ligadas ao cuidado com o autocuidado. Consideram-se uma grande
preocupação das gestantes com o seu bebê, que envolvem fatores emocionais/psíquicos e
laços afetivos, e também preocupação com o seu corpo, com sua saúde e, principalmente, com
a sua aparência estética, este último item, acredita-se, esteja relacionado com a imposição de
altos padrões de beleza, propagandeados pela mídia na sociedade pós-moderna.
Palavras-chave: Autocuidado. Cuidado. Gestante. Pós-modernidade.
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Título: INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA EM UMA UNIDADE DE
REFERÊNCIA DO SUS
Data da Defesa: 01.12.2015
Mestranda: CRISTIANA APARECIDA SOARES MANZOTTI
Banca: Prof. Dr. Marcelo Picinin Bernuci (presidente); Profª. Drª. Mirian Ueda Yamaguchi e Prof.
Dr. Samuel H. Barbanti.
Resumo: O câncer de mama é uma das neoplasias mais frequentes no mundo e um dos
objetivos das instituições de saúde pública é aumentar os índices de diagnóstico precoce, que,
em detrimento das ações realizadas nos últimos anos, ainda é realizado tardiamente na maioria
dos casos. Dessa forma, o presente estudo verificou o estadiamento dos tumores e se o tempo
de investigação foi fator determinante para o atraso no diagnóstico. Também verificamos a
ocorrência dos fatores de risco citados pela literatura na população estudada. Para tanto, a
população de mulheres diagnosticadas com câncer da mama foi estudada quanto aos fatores
epidemiológicos, dados dos exames de imagem e biopsias, estadiamento do tumor e
acompanhamento. Na primeira etapa do trabalho, os dados extraídos do prontuário eletrônico
de todas as mulheres foram incluídos na pesquisa, em que realizamos a comparação entre o

estadiamento e tempo de investigação em dois grupos: residentes em Maringá e encaminhadas
de outros municípios para investigação. Na segunda etapa, as mulheres residentes em Maringá
foram submetidas à entrevista e aplicação de um questionário semiestruturado contendo
informações ausentes no prontuário. A maioria das mulheres diagnosticadas com CA da mama
é branca, casada, estudou até o primeiro grau e possui renda familiar entre dois e três salários
mínimos. Não encontramos diferença estatisticamente significante no tempo de investigação
entre os dois grupos, apesar de existir marcada diferença no tempo entre o exame de imagem
alterado e o encaminhamento para o especialista entre pacientes residentes em Maringá e
municípios vizinhos, tampouco que o período de investigação possa ser relacionado como fator
predisponente para o estadiamento tardio do tumor. Entretanto, a rapidez na investigação na
unidade de referência não refletiu nos índices de precocidade do tumor e o diagnóstico foi
tardio em 71,4% dos casos. No grupo entrevistado, o diagnóstico foi tardio em 67,85% e 32,14%
delas foram submetidas à mastectomia. Fatores de risco como obesidade, histórico familiar e
uso de terapia de reposição hormonal estavam ausentes na maioria dos casos. Investimentos
no rastreamento e mudanças na estruturação do serviço de saúde, principalmente no setor
primário, podem melhorar esse panorama com captação das mulheres assintomáticas para
avaliação periódica, oferecendo exame mamográfico de qualidade para aumentar as taxas de
diagnóstico precoce e sobrevida.
Palavras-chave: Câncer de mama; Saúde da Mulher; Diagnóstico Precoce.
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Resumo: A presente dissertação apresenta, enquanto tema, as modalidades de expressão da
subjetividade dos jovens e gamers na esfera das redes sociais, com vistas a promoção da saúde.
A atual versão do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (APA, 2013) aponta
para uma nova categoria nosológica que, para estudos futuros, tem o potencial de se tornar o
primeiro transtorno mental relacionado ao uso da internet, denominada de Internet Gaming
Disorder. Desta forma, em uma concepção ampliada de saúde, analisar as particularidades dos
jovens gamers dentro do ciberespaço e suas implicações pode propiciar um entendimento para
além da lógica psicopatológica e normalizadora. O presente estudo teve por objetivo analisar as
modalidades de expressão da subjetividade e das singularidades dos jovens gamers em sua
relação com o ciberespaço e as redes sociais. Foi utilizado o método netnográfico de Kozinets
(2014) para a coleta de dados, os quais foram levantados por meio das interações comunais e
de entrevistas semi-estruturadas. Nosso público foi de jovens entre 18 e 29 anos membros de
uma comunidade de games na rede social Facebook. Para a análise dos dados adotou-se a
análise de conteúdo de Bardin (2011). Discutimos os resultados sob o referencial psicanalítico
Lacaniano e sociológico de Lipovetsky. Foram extraídas as categorias Escrita, Interesse Grupal,
Agressividade, Valorização da Imagem e Semblante e Reflexões Incipientes. Pudemos discutir
que o recurso da escrita, enquanto forma de comunicação, ganha sua primazia de forma
evidente, possibilitando as formas diversas de encontros neste universo. Conseguimos extrair
que o ponto de união dos jovens é permeado por um tema em comum e não mais pela
ideologia, assim como a disjunção entre eles se dá sem razão fundamentada, ganhando traços
de agressividade inusitada. A valorização da imagem e do semblante denota como os jovens
gamers demandam um reconhecimento de sua identidade. Já no âmbito das reflexões sobre o
meio que ocupam, sua incipiência é marcada. Desta forma, em consonância com as diretrizes

da saúde no Brasil, os resultados que levantamos implicam aos atores das políticas e práticas
encarar os desafios do universo cibernético destes jovens os quais vêm de encontro com os
objetivos da política nacional atual (Brasil, 2014b) que propõe práticas onde a cultura de paz,
pois conseguimos entender que a agressividade não é alheia aos gamers nas redes sociais,
vindo de encontro com a necessidade de desenvolvimento de espaços saudáveis para o
exercício das singularidades, a qual só se exercita pelo respeito às diferenças e a promoção do
empoderamento como elemento de exercício de uma saúde única e singular.
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Resumo: A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica considerada um grande
problema de saúde pública por ser uma das causas mais importantes de morbimortalidade da
população mundial. Trata-se de doença crônica degenerativa que tem alta prevalência e baixas
taxas de controle, embora seu diagnóstico e tratamentos sejam simples. OBJETIVOS: Identificar
o perfil dos hipertensos do sistema HiperDia e conhecer os preditores da adesão à terapia antihipertensiva correlacionados ao estilo de vida dos usuários das Unidades Básicas de Saúde de
Maringá-PR. MÉTODO: transversal do tipo descritiva exploratória, com abordagem quantitativa.
Foram entrevistados 401 pacientes a partir do cálculo amostral com base na população de
27.072 hipertensos cadastrados nas 29 UBS de Maringá-PR. Para obtenção das informações
referentes ao perfil do hipertenso, adesão à terapia e nível de qualidade de vida foram
aplicados um questionário estruturado com questões sócio-demográficas, o teste de MoriskyGreen e o instrumento Estilo de Vida Fantástico, respectivamente. Utilizou-se estatística
descritiva, análise de freqüência relativa e absoluta. Para associação dos dados foram
calculadas as odds ratios. O teste de associação (qui-quadrado) foi realizado no ambiente
estatístico R (P<0,05). Para análise das razões de chances utilizou-se a regressão logística
univariada e multivariada. RESULTADOS: Os resultados obtidos demonstraram que a adesão à
terapia anti-hipertensiva foi 37,7%. As mulheres representaram 70% das usuárias cadastradas
no sistema HiperDia e apresentaram mais que o dobro de chances de adotarem a terapia
quando comparadas aos homens. Identificou-se como fatores preditivos para a não adesão ao
tratamento anti-hipertensivo as variáveis ser solteiro, apresentar sobrepeso ou obesidade e
retornar ao serviço de saúde para acompanhamento da hipertensão em intervalo de 12 meses
ou mais. Hipertensos do sexo feminino, acometidos por comorbidades graves e classificadas
com qualidade de vida muito boa ou excelente apresentaram chances estatisticamente
significativas para adesão à terapia. CONCLUSÕES: Concluiu-se por meio desta pesquisa, que
um olhar mais atento para as características intrínsecas do paciente hipertenso, permite que o
profissional da saúde identifique fatores preditores da não adesão ao tratamento antihipertensivo a fim de proceder um acompanhamento mais dinâmico desses pacientes, com
ênfase na conscientização das conseqüências da hipertensão crônica e riscos de suas
complicações.
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