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nico). RESULTADOS E CONCLUSÕES: Até o mo-
mento foram entrevistados 50 clientes. Observa-se que 
apesar de saberem do diagnóstico há algum tempo, 
ainda faltam informações sobre a doença. A maioria 
utiliza o posto de saúde apenas para buscar a medica-
ção e não estão inseridos em programas de saúde, co-
mo preconiza a legislação.  
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INTRODUÇÃO: A síndrome metabólica (SM) está 
associada à deposição de gordura visceral e à resistên-
cia à insulina, além de outros fatores de risco cardio-
vascular, os quais, quando associados, aumentam a 
mortalidade para causas cardiovasculares. OBJETIVO: 
Avaliar o efeito da prática regular de exercício físico 
associada à modificação dos hábitos alimentares sobre 
alguns marcadores bioquímicos e a saúde sexual de 
voluntários com SM. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram selecionadas 16 voluntárias com diagnóstico de 
SM e distribuídas em dois grupos: IN (n=5) com inter-
venção nutricional; e INE (n=11) com intervenção 
nutricional associada à prática de exercício físico regu-
lar. Ao longo de três meses, as voluntárias foram sub-
metidas à intervenção nutricional quinzenal, protocolo 
de exercício físico três vezes/semana e, no início e 
final do programa, à aplicação do questionário de saú-
de sexual para mulheres (Arizona Sexual Experience 
Scale - ASEX), onde o maior escore indica maior dis-
função sexual. Os dados, antes e após o programa, 
foram analisados pelo teste t de Student (P 
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Introdução: Este projeto tem por finalidade orientar 
jovens estudantes das 8ªs séries do Colégio de Aplica-
ção da UFRGS, ENTRE 13 e 15 anos sobre temas 
relacionados à adolescência. Objetivo Geral: Propiciar 
um espaço de interação, convivência e construção do 
conhecimento sobre os diversos elementos que com-
põem a saúde.Objetivos Específicos: Incentivar o 
reconhecimento, tomada de consciência e ação dos 
adolescentes como agentes transformadores da socie-
dade; Acolher e promover a reflexão e a aprendizagem 
coletiva sobre temáticas de interesse do grupo; Reco-
nhecer e identificar os sintomas dos problemas de 
saúde mais comuns na adolescência. Metas e Estraté-
gias: Realizar 03 encontros com duração de 3h cada 

com os adolescentes. Atingir 100% dos adolescentes. 
Sensibilização do corpo docente e discente através de 
convite aberto. Implantação de 05 grupos de até 15 
adolescentes para os encontros em sala de aula do 
Colégio de Aplicação. Recursos Humanos: Enfermei-
ra Educadora e grupo de adolescentes. Recursos Insti-
tucionais: Sala de aula do Colégio de Aplicação. Re-
cursos Materiais: computadores com acesso à inter-
net, impressora, rádio, televisor, câmera fotográfica, 
DVD, revistas, livros, jornais, folhas em branco, papel 
colorido, canetinha colorida, lápis de cor, tesouras, 
cola. Resultados e discussão: Pretendo através de 
encontros semanais com os adolescentes construir um 
ambiente onde sejam disponibilizados o conhecimento 
e a orientação, a partir do meu conhecimento adquirido 
na graduação de enfermagem e agora mais especifica-
mente na Especialização em Saúde Pública. Vejo meu 
papel como enfermeira/educadora fundamental nesta 
construção, pois estarei disponibilizando através das 
informações sobre saúde e o vínculo estabelecido com 
os adolescentes condições para que se efetive a inclu-
são social destes jovens enquanto seres participantes e 
atuantes na sociedade em que vivem.  
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INTRODUÇÃO: A síndrome metabólica (SM) está 
associada à deposição de gordura visceral e à resistên-
cia à insulina, além de outros fatores de risco cardio-
vascular, os quais, quando associados, aumentam a 
mortalidade para causas cardiovasculares. OBJETIVO: 
Avaliar o efeito da prática regular de exercício físico 
associada à modificação dos hábitos alimentares sobre 
alguns marcadores bioquímicos e sintomas de estresse 
de voluntários com SM. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram selecionados 25 voluntários com diagnóstico de 
SM e distribuídos em dois grupos: IN (n=10; 5 mulhe-
res) com intervenção nutricional; e INE (n=15; 11 
mulheres) com intervenção nutricional associada à 
prática de exercício físico regular. Ao longo de três 
meses, os voluntários foram submetidos à intervenção 
nutricional quinzenal, protocolo de exercício físico três 
vezes/semana e, no início e final do programa, à apli-
cação do questionário de sintomas de estresse (QSE), 
onde o maior escore indica maior sintomatologia de 
estresse. Os dados, antes e após o programa, foram 
analisados pelo teste t de Student  
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