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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

PREPARAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E ABORDAGEM DO TRATAMENTO DO 

TRANSTORNO DE DEPRESSÃO MAIOR NOS PACIENTES COM AFECÇÕES 

REUMATOLÓGICAS POR ACADÊMICOS DA LIGA DE AUTOIMUNIDADE 

(LAAI) 
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Resumo: A Liga Acadêmica de autoimunidade é um projeto lotado no departamento de Medicina pautado na 

atuação tríplice de extensão junto à comunidade, incentivo à pesquisa e ao ensino de temas correlatos à 

autoimunidade, doenças reumatológicas e promoção de saúde. A crescente presença de transtornos de humor, 

especialmente em doentes reumatológicos, estimulou a promoção de um debate educacional multidisciplinar 

sobre a farmacologia dos antidepressivos bem como seu correto uso clínico, com vistas à preparação dos alunos 

                                                
1 Membro ativo da LAAI; graduando do curso de medicina UEPG-PR; gui-gmchess@hotmail.com. 

2 Membro ativo da LAAI; graduanda do curso de medicina UEPG-PR; therencyfrances@gmail.com. 

3 Membro ativo da LAAI; graduanda do curso de medicina UEPG-PR; matineco@msn.com. 

4 Coordenadora da LAAI, professora do Departamento de Medicina UEPG-PR, fpmansani@gmail.com. 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

para melhor atendimento do paciente. Dessa maneira, os alunos tornaram-se aptos à atuar diante da comunidade 

– tanto em ambiente hospitalar quanto no meio externo – promovendo um atendimento integral aos pacientes, 

atendendo suas demandas psiquiátricas e melhorando sua qualidade de vida.  

Palavras-chave: depressão; reumatismo; saúde 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Autoimunidade (LAAI).  

PROJETOS VINCULADOS 

Não se aplica 

PÚBLICO-ALVO  

           Acadêmicos de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa, população 

atendida pelo ambulatório de Reumatologia do Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais, população e comunidade participante de eventos externos promovidos pela LAAI. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O ambulatório de reumatologia do Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais atende pacientes dos municípios que compõem os Campos Gerais,  Arapoti, Balsa 

Nova, Campo Largo, Carambeí, Castro, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, 

Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Sengés, Teixeira Soares, 

Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania - Paraná – Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa; Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais; Ambiente externo.  

JUSTIFICATIVA  

            A prevalência mundial de depressão gira em torno de 2,2 a 10,4% da população. No 

Brasil, dados obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio (PNAD) no ano de 
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2008, há cerca de uma década atrás, estimou a prevalência de transtorno de depressão em 

torno de 4,1% da população (BARROSO; MELO; GUIMARÃES, 2015). Trata-se de uma 

doença cuja prevalência na população tende a crescer na contemporaneidade, denotando um 

problema de saúde a ser enfrentado pela sociedade.   

            As doenças reumáticas, por sua vez, estão entre as mais responsáveis por cobranças do 

sistema de saúde, constituindo uma importante causa de incapacidade e absentismo do 

trabalho. Na imensa maioria dos casos, há associação de dois fatores que alteram a vida do 

paciente: a dor e a incapacidade. Estes dois elementos são capazes de promover disfunção 

orgânica, limitação da atividade diária e restrição da participação social, gerando um impacto 

no nível físico, psicológico e social (CUNHA; RIBEIRO; ANDRÉ, 2016) 

            A associação entre transtornos de humor e doenças reumatológicas é bem conhecida 

no meio médico. Dentre as doenças que mais são vistas no ambulatório de reumatologia, tal 

como o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, destam-se a Fibromialgia e a 

Artrite Reumatoide. Pesquisa realizada em pacientes portadores de Fibromialgia na cidade de 

Florianópolis demonstrou que, do grupo amostral de 70 pacientes analisados, cerca de dois 

terços da amostra apresentavam algum grau de transtorno depressivo (BERBER, J.; KUPEK; 

BERBER, S., 2005). A prevalência de depressão em portadores de artrite reumatoide descrita 

na literatura médica varia de 6 a 6,5%. Além disso, esses doentes também manifestam 

sintomas ansiosos – em torno de 40% dos doentes. (CUNHA; RIBEIRO; ANDRÉ, 2016).  

            Diante do exposto, nota-se a necessidade da abordagem de transtornos de depressivos 

pelos médicos e acadêmicos de medicina objetivando a integralidade do atendimento. A 

LAAI, portanto, dedicou-se a melhorar a preparação dos acadêmicos ligantes - promovendo 

debate multidisciplinar - e a implementar um melhor atendimento aos pacientes da 

comunidade.  

   OBJETIVOS 

A Liga Acadêmica de Autoimunidade (LAAI), fruto da iniciativa extensionista no 

ambiente universitário, visa ampliar o contato dos acadêmicos do curso de medicina com 
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pacientes acometidos por doenças reumáticas e aprimorar a relação médico-paciente; atuando, 

dessa maneira, na melhoria da situação da saúde da região dos Campos Gerais.  

Entre os objetivos norteadores do presente trabalho, foi o de fornecer aporte teórico 

sobre farmacologia e abordagem com visão multidisciplinar (Medicina/Farmácia) na 

terapêutica do doente psiquiátrico; promover proximidade dos acadêmicos com guidelines, 

artigos científicos e textos de literatura médica baseada em evidências; ampliar os 

conhecimentos sobre a qualidade de vida e a forma do cuidado com o doente reumático; 

aproximar os acadêmicos ligantes da comunidade, promovendo a extensão como forma de 

promoção e prevenção de saúde; conscientizar a população sobre afecções do tecido 

colagenoso, doenças sistêmicas crônicas, transtornos de humor correlatos e medidas gerais de 

saúde; e estabelecer o debate científico entre acadêmicos e professores, estimulando a 

integralidade ensino-pesquisa-extensão. 

METODOLOGIA 

A LAAI propõe reuniões para debater definição, fisiopatologia, diagnóstico e 

tratamento de doenças autoimunes e reumáticas, além de temas gerais correlatos com 

promoção e prevenção de saúde. As reuniões ocorrem quinzenalmente, em associação com 

outras ligas acadêmicas, como a Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM), e 

permeiam debates sobre as atividades a serem realizadas. Uma vez esclarecido o tema 

definido, atividades são planejadas pelos alunos com vistas à levar o conhecimento para a 

comunidade, ora no ambiente intra-hospitalar, ora no ambiente externo.  As atividades 

realizadas foram a realização de palestras, elaboração de conteúdo de redes sociais e o 

atendimento aos pacientes reumatológicos.  

RESULTADOS 

 Os resultados da Liga Acadêmica de Autoimunidade se expressam em diagnósticos 

mais acurados e na melhora terapêutica dos pacientes reumatológicos. O conhecimento 

teórico apresentado (FIGURA 1) foi realizado em parceria com o curso de Farmácia, em 

debate sobre a farmacologia dos diferentes antidepressivos e sua aplicação clínica. A partir 

deste momento, os acadêmicos tornaram-se aptos para atuar de forma mais contundente nas 
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diferentes frentes de atendimento. Os ambulatórios de reumatologia do Hospital Universitário 

Regional dos Campos Gerais se tornaram campo de atuação dos acadêmicos, bem como 

ambientes externos, a exemplo do Terminal de Ônibus Central e Parque Ambiental municipal.  

A comunidade campesina pôde se beneficiar do melhor tratamento e diagnóstico, e 

os acadêmicos puderam ampliar seus conhecimentos sobre essa doença tão comum na 

população, além de realizar ação social.  

FOTO(S) 

Figura 1 – Grupo de estudos sobre Farmacologia de Antidepressivos  

 

Grupo de estudos formado por integrantes dos cursos de Medicina e Farmácia, focado na preparação e 

aprimoramento para abordagem do doente depressivo com acometimento reumatológico pelos acadêmicos da 

área de saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            A depressão é uma doença prevalente na comunidade, especialmente correlata com 

doentes reumatológicos – foco de atenção da Liga Acadêmica de Autoimunidade. Tal fato 

demonstra a necessidade de se promover, junto à comunidade, crescente debate sobre o tema, 

abordando temáticas de prevenção, promoção e cuidados de saúde. Os alunos, aptos em 
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atender os transtornos de humor após a iniciativa de estudos da LAAI, puderam atuar em 

ambiente externo realizando campanhas, bem como em ambiente hospitalar, melhorando a 

qualidade de atenção em saúde. Dessa forma, o presente projeto cumpre sua função perante os 

diferentes públicos, promovendo extensão (beneficiando a comunidade), educação e pesquisa 

(beneficiando o meio acadêmico).  

APOIO 

Não se aplica.  
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