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RESUMO
A Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher visa atender a população feminina de forma integral e multifatorial,
favorecendo o anseio de se aprimorar as estratégias de prevenção e tratamento de condições que assolam a saúde da
mulher. Considerando a obesidade e a hipertensão arterial como afecções mais frequentes na população, pensando
potencializar  a  atuação dos profissionais  de diferentes formações,  foi  criado o programa “Mulheres na Medida”.  O
objetivo é partilhar da experiência da ação multiprofissional, por meio de indicadores de aderência e efetividade através
das respostas hemodinâmicas, também discutir as limitações e achados desse tipo de intervenção. Participaram do
estudo mulheres 25 mulheres, avaliaram-se dados sociodemográficos, estratificação de risco segundo ACMS, avaliação
ginecológica,  avaliação  física  coleta  de  sangue  e  pressão  arterial  de  repouso  e replicadas  após  24  sessões  de
treinamento. Para caracterização da amostra foi utilizada média e desvio padrão. Para análise do perfil hemodinâmico, foi
utilizada moda ajustada no programa Estatistic e teste t para análise entre grupos. Constatou-se que a amostra tratava-
se de meia idade, sobrepesadas, tendo a atividade do lar, em maioria risco cardiovascular alto, prevalência de afecções
crônicas de hipertensão e obesidade. Não houve diferença significativa entre pré e pós na pressão arterial e frequência
cardíaca, porém, houve diferença significativa no duplo produto, que entre grupos, o  aderente  obteve maior diminuição
em relação ao não aderente. Este relato compartilha de importantes contribuições   a implantação e gerência de um
programa multiprofissional que inclui a ação do Profissional em Educação Física no contexto da saúde da mulher.

PALAVRAS-CHAVE: Cardiovascular; Exercício; Saúde da Mulher; SUS. 

1 INTRODUÇÃO

A implantação da Residência  Multiprofissional  em Saúde da Mulher  (RMSM) visa,  dentre
outros  aspectos,  atender  a  população  feminina  de  forma integral  e  multifatorial,  favorecendo  o
anseio de se aprimorar  as estratégias de prevenção e tratamento de condições que assolam a
saúde  da  mulher,  em  sua  acepção  mais  ampla,  que  conforme  conceituado  pela  Organização
Mundial da Saúde (1948) é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e
não somente a ausência de afecções e enfermidades. 

As equipes multiprofissionais foram introduzidas no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio
dos programas Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio a Saúde da Família
(NASF), que defendem que as diretrizes da integralidade, qualidade equidade e participação social
devem ser concretizadas em ações coletivas, centradas no desenvolvimento humano e na promoção
da saúde, capazes de ir além do marco individualista, assistencialista e medicalizante (MÂNGIA;
LANCMAN, 2008). Apesar disto, mesmo num contexto que reúne profissionais de diferentes áreas
de atuação, é possível que a ação de cada um desses profissionais não dialogue com a ação do
outro,  tornando-as  individualistas  e  resultando  na  ineficiência  da  prestação  do  serviço
multiprofissional.

Unir profissionais de diferentes áreas em prol de uma meta comum é desafiador, sobretudo
para o Profissional de Educação Física (PEF), pois dentre as quatro RMSM existentes no Brasil,
somente a UEL dispõe de vagas para estes profissionais. Recentemente o PEF foi introduzido no
NASF com intuito atender a diretriz de atividade física e práticas corporais (Ministério da Saúde,
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2011)  e colaborar para a redução de desfechos negativos relacionados à saúde, sobretudo nas
doenças crônicas não transmissíveis.

Com a implementação da RMSM na UEL, por dois anos profissionais de diferentes formações
são treinados para ações conjuntas em unidades básicas de saúde (UBS), ou seja,  na atenção
primária de saúde (primeiro ano de residência – R1) e, também, inserida em hospitais na atenção
terciária  de  saúde  (segundo  ano  de  residência  –  R2),  o  total  de  16  profissionais,  sendo  oito
enfermeiras,  dois  profissionais  de  educação  física,  dois  psicólogos,  dois  farmacêuticos  e  dois
nutricionistas (CURSO DE ENFERMAGEM UEL - SAÚDE DA MULHER, 2012).

Considerando a hipertensão arterial como afecções mais frequentes nas UBS, além de ser
uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo (CARDIOLOGIA, 2016) e pensando em
agregar  a  atuação  dos  profissionais  oriundos  de  diferentes  formações,  foi  criado  o  programa
“Mulheres na Medida” que tem, dentre outros objetivos, reduzir indicadores de hipertensão arterial
mulheres atendidas em UBS.

Considerando  que  a  hipertensão  arterial  como  afecções  mais  frequentes  nas  UBS  e
pensando  em  agregar  a  potencialidade  de  atuação  dos  profissionais  oriundos  de  diferentes
formações,  a estratégia estabelecida foi  a criação do programa “Mulheres na Medida”  que tem,
dentre outros objetivos, reduzir indicadores de obesidade e hipertensão arterial mulheres atendidas
em UBS.

Em comum, todas as participantes do referido programa deveriam se exercitar e, também,
participar  do  programa  de  educação  continuada,  composta  por  orientações  nutricionais,  de
autocuidado e reflexões sobre saúde mental com o acompanhamento de indicadores de estresse,
ansiedade e depressão, visando a melhora da qualidade de vida. A presente estratégia de ação
multiprofissional,  foi  pensada  com  base  no  estudo  de  Jardim, et.al  (1996),  com  pacientes
hipertensos, em que os autores relatam que a abordagem multiprofissional com interação constante
entre  os  profissionais  e  com  a  população,  traz  importantes  vantagens  como,  por  exemplo,
atendimento a maior número de pessoas com mais qualidade, aumento da adesão e capacitação
para que o próprio paciente seja replicador de conhecimentos sobre hábitos de vida saudáveis. 

O objetivo deste trabalho é partilhar da experiência da ação multiprofissional no contexto da
Residência  em  Saúde  da  Mulher  inserida  em  UBS,  de  modo  contextualizado  por  meio  de
indicadores de aderência e efetividade através das respostas hemodinâmicas, bem como discutir as
limitações e achados desse tipo de intervenção.

Entende-se que compartilhar  da experiência  adquirida  e acumulada de  intervenções para
promoção da atividade física e saúde da mulher é premente para dar visibilidade a experiências de
intervenção  profissional  que  denotem  um  esforço  de  aplicação  do  conhecimento  científico  já
produzido no desenvolvimento de ações de promoção da atividade física e saúde da mulher . Assim,
intenciona-se  que  os  desdobramentos  desta  vivência  possam  colaborar  com  informações
importantes e necessárias para ajustes nas possíveis propostas de ampliação deste trabalho nas
unidades de saúde.

2 MÉTODOS

Participaram do estudo mulheres  com idade entre  32  anos e  71 anos.  Foram excluídas,
gestantes,  mulheres  com  limitações  físicas  que  impediam  a  prática  de  exercício  ou  que  não
pudessem comparecer  nos  horários  e  dias  ofertados.  Estas  mulheres  foram direcionadas  para
outros programas ofertadas pela RMSM, NASF ou UBS Santiago, no município de Londrina/PR,
onde ocorreu o estudo.
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Para o recrutamento da amostra,  foram distribuídos cartazes pela região que abrange a UBS
Santiago (igrejas,  mercados,  padarias,  escolas),  bem como a comunicação direta por  meio dos
agentes comunitários de saúde (ACS), do posto de saúde e da equipe da RMSM.

Para a descrição sóciodemográfica das mulheres, foi utilizado um questionário composto por
questões padronizadas e pré-codificadas relacionadas à identificação de dados pessoais, condição
de saúde baseado nos pontos de corte da American College of Sports Medice (2007). Esta avaliação
é  importante  pois  identifica os  indivíduos  com  sintomas  e/ou  fatores  de  riscos  cardiovascular
precedentes à prática de exercício físico, assim, as condutas adequadas podem ser tomadas para
cada  individuo;  avaliação  ginecológica  para  identificação  de  queixas,  verificar  exames  de
colpocitologia oncótica, mamografia e índice menopausal de kupperman (IMK) para identificação de
sintomas de menopausa; avaliação física de medidas antropométricas de massa corporal total e
estatura.

Na sequência, as mulheres se submeteram às avaliações de medida da pressão arterial de
repouso, coleta de sangue para análise da glicemia de jejum de 12 horas e lipidograma (colesterol
total,  HDL,  triglicerídeos),  perfil  tireoidiano  (TSH,  T4  livre),  e  hemograma.  Essas  avaliações
ocorreram  três dias antes de iniciar o treinamento físico e foram replicadas após 24 sessões (oito
semanas) de treinamento respeitando-se, pelo menos, 48 hs da última sessão de treinamento físico. 

Após as avaliações, 36 participantes iniciaram o grupo, porém houve nove desistentes, quatro
delas não deram justificativa para parar o treinamento, e das cinco participantes que justificaram
duas relataram motivos de saúde (apresentou lesão fora do treinamento; realizou cirurgia), duas por
motivos pessoais e uma por indisposição. As duas participantes que foram excluídas das análises
por apresentarem dados discrepantes do restante da amostra, porém, continuaram o treinamento
normalmente. Portanto, a amostra foi composta por 25 voluntárias que participaram dos momentos
pré  e  pós  do  treinamento.  Para  a  análise  foi  feito  um  recorte  das  oito  semanas  iniciais  de
treinamento (24 sessões) sobre o comportamento hemodinâmico.

O  presente  estudo  foi  cadastrado  na  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da
Universidade  Estadual  de  Londrina,  em  consonância  com  a  Resolução  466/2012  do  Conselho
Nacional de Saúde, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da
referida Instituição de Ensino Superior, CAAE: 239/2013. Assim, mediante aos pressupostos éticos
da  pesquisa  todas  as  voluntárias  assinaram  o  termo  de  consentimento  livre  e  esclarecido
previamente às suas participações. 

O programa de treinamento físico teve duração de 72 sessões de treinamento e envolveu
exercício combinado, alternando exercícios aeróbicos e de coordenação e agilidade de intensidade
leve a moderada, exercício resistido e ao final alongamento. A cada 12 sessões de treinamento
foram propostas atividades de sociabilização, como gincanas, por exemplo, bem como a atualização
da sobrecarga do treinamento. Reavaliações periódicas foram realizadas a cada 24 sessões de
treinamento.

Foram  ofertados  três  dias  na  semana  para  realização  dos  exercícios,  em  dois  horários
diferentes, porém no mesmo período da manhã. No inicio de cada sessão foi realizada a medida P.A
para as pessoas com P.A descompensada ou hipertensão.

Todas  as  sessões  de  treinamento  físico  foram  supervisionadas  por  um  Profissional  de
Educação Física e por mais integrantes da equipe multiprofissional.  Ao final de cada sessão de
treinamento a percepção subjetiva de esforço foi referida pelas participantes por meio da escala de
Borg adaptada (zero a dez pontos). 

Foram realizadas palestras e discussões multiprofissionais em grupo com periodicidade de
até duas vezes ao mês no final  das sessões de treinamento físico. Os temas abordados foram
adoção de hábitos saudáveis, acompanhamento nutricional, preparo de alimentos, mudanças das
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formas de enfrentar a vida e problemas de saúde mental, mudanças na percepção de saúde para
que possam entender a importância de exames preventivos, de rotina, autoexames, autocuidado,
entre outras.

O tratamento estatístico foi precedido da análise dos pressupostos de testes paramétricos.
Para a descrição dos dados, os valores foram expressos em média e desvio padrão da média. Na
comparação  dos  valores  pré  e  pós-intervenção,  foi  empregado  o  teste  t  Student  bicaudal.  
Para separação dos grupos adotou-se o critério que as voluntárias que participaram de menos de
60% das sessões pertenceriam ao grupo não aderente (GNA), e voluntárias que participaram de
mais que 60% das sessões pertenceriam ao grupo aderente (GA). Na comparação dos valores pré e
pós-intervenção entre os grupos aderentes e não aderentes foi empregada a análise de variância de
dois caminhos (ANOVA 2-way), sendo um caminho para medidas não repetidas (grupo aderente e
não  aderente)  e  um  caminho  para  medidas  repetidas  (momento  pré  e  pós-intervenção).  A
identificação da significância dos resultados foi  realizada pelo Post Hoc de Newlman Keuls. Em
todas as circunstâncias o valor de p adotado foi de 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A descrição sóciodemográfica das participantes do estudo está apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Descrição sócio-demográfica de 25 mulheres frequentadoras do Programa Mulheres na Medida
Perfil sociodemográfico Média (dp)
Idade (anos) 50,12 (9,52)
IMC 29,12 (4)
Escolaridade N (%)
Ensino Fundamental Incompleto 8 (32)
Ensino Fundamental Completo 6 (24)
Ensino Médio Incompleto 2 (8)
Ensino Médio Completo 6 (24)
Ensino Superior Completo 3 (12)
Autonôma 8 (32)
Do lar 13 (52)
Trabalha fora 3 (12)
Desempregada 1 (4)
Renda Familiar* N (%)
Menor 1 S.M 1 (4)
1 à 2 S.M 2 (8)
2 à 3 S.M 7 (28)
3 à 4 S.M 9 (36)
4 à 5 S.M 2 (8)
5 à 6 S.M 3 (12)
Não Informou 1 (4)

 *Salário mínimo de R$788,00 (2015)

A caracterização da amostra que foi composta por 25 mulheres, constatou que se tratava de
mulheres de meia idade, sobrepesadas, com níveis variados de escolaridade, tendo a atividade do
lar como atividade profissional preponderante com renda familiar, na maioria dos casos entre dois à
quatro salários mínimos (S.M).

A descrição do risco precedente à prática do exercício físico, afecções associadas relatadas e
diagnosticadas e o perfil ginecológico estão apresentadas na Tabela 2.
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Tabela 2: Descrição do risco precedente à prática do exercício físico, afecções associadas relatadas e 
diagnosticadas e o perfil ginecológico (n=25)

N (%)
Risco cardiovascular precedente ao exercício
Baixo/Moderado 10 (40)
Alto 15 (60)

Doenças agregadas relatadas em entrevista
HAS 6 (24)
Diabetes 3 (12)
Dislipidemia 8 (32)
Obesidade 10 (40)

Doenças diagnosticadas após avaliações
HAS 2 (8)
Diabetes 1 (4)
Dislipidemia 6 (24)

Perfil Ginecológico
Menacme 11 (44)
Contraceptivo 5 (20)
Injetável 1 (4)
Oral 4 (16)
Não faz uso 20 (80)
TPM 11 (44)
Leve 4 (16)
Moderada 4 (16)
Vigorosa 1 (4)
Não informou 2 (8)
Histerectomia 3 (12)
Menopausa 14 (56)
Sintomatologia Climatérica – IMK 19 (76)
Leve 8 (32)
Moderada 11(44)

O risco cardiovascular precedente ao exercício físico considerado alto na maioria dos casos,
com  prevalência  de  afecções  crônicas  de  hipertensão  e  obesidade.  Em  relação  ao  perfil
ginecológico, a maioria estava na menopausa ou já apresentavam sintomas climatéricos.

Nenhuma diferença estatisticamente significante foi verificada entre os momentos pré e pós-
intervenção para os valores de PAS, PAD e FC. Porém, houve redução significante no DP (p<0,05).

Tabela  3: Valores  de  pressão  arterial,  frequência  cardíaca  e  duplo  produto  nos  momentos  pré  e  pós-
intervenção

PRE POS Valor de p
PAS (mmHg) 123 (13) 119 (11) 0,163
PAD (mmHg) 76 (7) 78 (5) 0,399
FC (bpm) 77 (10) 73 (9) 0,087
DP (mmHg.bpm-1) 9376 (1283) 8698 (1213) 0,033*

PAS – pressão arterial  sistólica,  PAD -  pressão arterial  diastólica,  FC – frequência  cardíaca,  DP – duplo  produto.
*diferença significante em relação aos valores pré-intervenção (p<0,05).
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Tabela 4: Comparação do perfil hemodinâmico entre o grupo aderente (GA; N=13) e não aderente (GNA;
N=14)

PAS
(mmHg)

PAD
(mmHg)

FC
(bpm)

DP
(mmHg.bpm-1)

Aderente PRE 115 (8) 73 (6) 80 (8) 9198 (985)
POS 113 (5) 74 (2) 73 (6) 8282 (641)*

Não aderente PRE 131 (16) 80 (5) 74 (11) 9569 (1555)
POS 126 (15) 81 (7) 73 (1) 9148 (1686)

PRE – pré-intervenção, POS – pós-intervenção, PAS – pressão arterial sistólica, PAD - pressão arterial diastólica, FC –
frequência cardíaca, DP – duplo produto. *diferença significante em relação aos valores pré-intervenção (p<0,05).

Também  não  houve  modificação  na  PAS,  PAD,  FC  entre  os  grupos,  entretanto,  houve
diferença significante entre os grupos no DP, o grupo aderente obteve maior diminuição do DP em
relação ao grupo não aderente, (p<0,05).

Este estudo foi conduzido com o objetivo de partilhar a experiência da ação multiprofissional
no contexto da Residência em Saúde da Mulher inserida em UBS, de modo contextualizado por
meio de indicadores de aderência e efetividade, bem como discutir as limitações e achados desse
tipo de intervenção. Os principais achados revelam que i) a intervenção por meio de um programa
de exercícios físicos supervisionados, de livre demanda em UBS não é suficiente para prover a
adesão e a aderência de um número representativo de participantes; ii) Mesmo com a adesão e a
aderência  comprometidas,  este  tipo  de  intervenção  reduz  o  duplo  produto  das  participantes,
sobretudo das mulheres mais aderentes.

Apesar  do  grupo  de  exercício  ser  ofertado  com  intuito  de  atingir  mulheres  em  idade
reprodutiva e atuantes no mercado de trabalho, 56% da amostra estava em menopausa e 52% eram
do  lar,  assim  mais  da  metade  da  amostra  não  atingiu  os  objetivos  iniciais  do  grupo.  Isso
provavelmente se deve pelo fato que as atividades, apesar de serem ofertadas em dois horários,
eram  realizadas  apenas  no  período  da  manhã,  portanto  mulheres  que  trabalham  em  horário
comercial  não poderiam participar  do grupo.  Nesse sentido,  por  mais  que os  programas sejam
gratuitos,  os horários devem ser  acessíveis  à  população geral  para que haja maior  número de
participantes envolvidos,  pois a maior parte  de mulheres atendidas em horários comerciais,  são
economicamente ativas.

Após as avaliações percebeu-se que algumas mulheres da amostra tinham doenças pré-
estabelecidas como dislipidemia (24%), diabetes (4%) HAS (8%) e não tinham conhecimento dessas
doenças  até  serem avaliadas  pela  equipe  de  Mulheres  na  Medida.  O  fato  de  essas  mulheres
estarem participando do grupo facilitou o acesso para agendamento de consultas para tratamento
desses casos. O acesso a preventivos e mamografias também foi facilitado, pois as enfermeiras que
acompanhavam  o  grupo  ao  constatar  nas  avaliações  que  estavam  com  exames  em  atraso
conseguiram marcar em suas próprias agendas.  A psicóloga estar presente semanalmente também
facilitou o acesso a este tipo de atendimento, havendo procura por consultas e esclarecimento de
dúvidas  após  a  finalização  da  sessão  de  treinamento,  denotando  a  importância  do  contexto
multiprofissional.

A PA foi escolhida para monitoramento, pelo fato da HAS por ser o principal fator de risco de
doenças cardiovasculares. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), ela atinge 32,5%
(36 milhões) dos brasileiros, além da associação independente com eventos como morte súbita,
acidente  vascular  encefálico,  infarto  agudo  do  miocárdio,  insuficiência  cardíaca,  doença  arterial
periférica e doença renal crônica, fatal e não fatal. É uma doença multifatorial, caracterizada por
elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg, na sua essência, as causas são
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por fatores que poderiam sem evitados através de mudanças de hábitos, alimentação adequada,
atividades físicas regulares e não uso de drogas.

O DP representa o consumo de oxigênio do miocárdio (r = 0,88) e é reconhecido como melhor
preditor indireto do esforço cardiovascular (CONSENSO NACIONAL DE ERGOMETRIA, 1995), o
melhor índice não invasivo para avaliação do trabalho miocárdico, tanto em repouso quanto durante
o esforço (FARDY, 1981; PARCA ET AL., 2004). O DP tende a aumentar durante as atividades
físicas, mas seu comportamento depende do tipo de exercício, da intensidade, da duração e das
condições ambientais nas quais a intervenção foi realizada (POLITO & FARINATTI, 2003). Quando
analisado o perfil hemodinâmico na Tabela 3, percebe-se que há uma tendência a diminuição da
PAS e houve redução significante no DP no grupo todo, o que mostra que apesar de haver pessoas
mais  e  menos  aderentes,  o  fato  de  estar  inserido  no  programa  há  melhora  neste  importante
marcador de saúde cardiovascular. Além disso, ao analisar os grupos na tabela 4, nota-se que esta
diferença está somente no grupo mais aderente, portanto, o GA apresenta um grande beneficio em
relação ao GNA, pois o duplo produto reduz e, com isso, há diminuição da sobrecarga cardíaca
imposta pelas atividades do cotidiano nessas mulheres. 

As  limitações  do  estudo  se  dão  na  baixa  procura  pelo  programa,  na  aderência  dos
participantes e no tempo de análise, por se tratar de um retrato do SUS, não podemos impedir as
mulheres de participarem quando quiserem e mesmo reforçando a importância da adesão para
benefícios que a intervenção poderia trazer, houve rotatividade e faltas de várias participantes, o
estudo de Marcon, et. al (2011), também identificou a dificuldade na aderência de programas de
exercícios ofertados no SUS, a amostra foi composta por indivíduos obesos, e dos 129 convidados,
apenas 61 aceitaram participar e apenas 34 tiveram boa adesão ao programa. 

Pode-se especular que se houvesse uma melhor adesão e um número maior de participantes
do inicio a fim das 72 sessões,  os resultados do perfil  hemodinâmico poderiam ser ainda mais
promissores. Rego, et. al (2011), em seu estudo, acompanhou 41 mulheres com mais de 60 anos e
diagnóstico de HAS, com um modelo uniprofissional, com treinamento físico combinado, similar ao
utilizado  neste  estudo,  porém,  em 18  semanas,  com três  sessões  semanais  e  pode  constatar
diminuição significante na PAS e PAD em no grupo experimental em relação ao grupo controle.

Algumas considerações foram possíveis por meio deste relato, tais como: i) A experiência
multiprofissional que a RMSM proporcionou com este trabalho foi muito gratificante e importante,
pois há poucos trabalhos que conseguem agregar o conhecimento de varias áreas e atender a
população de forma integral  como foi  feito e ainda relatar o contexto do SUS, o que impede a
utilização do caráter rígido da pesquisa; ii) É possível identificar que a proposta de intervenção de
um programa de exercícios supervisionados e gratuito é insuficiente para atender a população mais
jovem e ativa economicamente. A estratégia para isto, eventualmente, seria a ampliação de horários
de atendimento com a criação de estratégias para a adesão desses usuários ao programa; iii) As
avaliações ofertadas e a ação multiprofissional entre as UBS e usuários, são de extrema importância
para a prevenção e diagnóstico de doenças.

4 CONCLUSÃO

Este relato compartilha de importantes contribuições relacionadas à implantação e gerência
de um programa multiprofissional que inclui a ação do Profissional em Educação Física no contexto
da saúde da mulher. Contudo, as estratégias adotadas precisam ser modificadas para atrair mais
participantes e mantê-los por mais tempo aderentes à vida ativa e à modificação de hábitos.
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