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Náusea

Náusea é uma complexa experiencia

psicossomato-sócio fisiológica, de difícil

descrição, caracterizada por mal-estar

epigástrico que, às vezes, se estende por

todo o abdómen e associa-se à intensa

aversão aos alimentos. A náusea pode

proceder o vómito, porem esta

associação não está necessariamente

presente, podendo os sintomas surgirem

isoladamente. (P. Silva 2002)

Vómito

Vómito pode definir-se como uma

expulsão reflexa e forçada do conteúdo

gástrico pela boca. Este sintoma/sinal

resulta do ato reflexo que envolve a

função gastrointestinal, trata-se da

ativação do sistema nervoso periférico e

central, e, possivelmente, participação de

hormonas gastrointestinais. (P. Silva

2002)

Etiologia Náusea e Vómito

Durante o estado nauseoso, o paciente

apresenta fenómenos vasomotores tais

como palidez cutânea, sudorese fria,

hipotensão arterial, taquicardia.

Observam-se também sinais e sintomas

da síndrome hiposténica, geralmente com

hipossecreção clorídrica, hipotonia e Hipo

motilidade, bem como hipertonia de

segmento jejuno-ileal, que resulta em

peristalse reversa intestino-duodeno-

gástrica. Estes fenómenos estão

integrados pelo sistema neurovegetativo

periférico e central. (P. Silva 2002)

Náusea e vómito não são sinónimos daí a

necessidade de fazer a distinção entre

eles, uma vez que há fármacos mais

eficazes nas náuseas, outros nos

vómitos. O centro do vómito é constituído

pelo trato solitário e pela formação

reticular do bulbo, mediado pelos

recetores H1 e M1 e atividade

parassimpática. (Gondim, et al. 2009).

.

Os Objetos de Aprendizagem

caraterizam-se por diversas

especificações e justificam o uso e o

investimento na sua produção, sendo

que em articulação com Simone

(2006), Sicilia e & García (2003) e

Figueiredo (2010) podem-se enumerar

as seguintes (Fig1):

A metodologia é a proposta por (Jesus, Gomes e Cruz, 2012)

Fase Análise

A fase de analise promove a reflexão por parte dos

intervenientes sobre o tema e formas de abordagem ao OA.

Os resultados da análise vão condicionar as decisões

posteriores, aquando do desenho de instrução. De acordo

com (Peres e & Pimenta 2011) e fase de análise deve

estudar:

 O contexto em que se processo a instrução;

caraterísticas gerais dos estudantes;

Necessidades de instrução gerais ou objetivos

específicos de acordo com a especificidade do OA;

E-conteúdos e informação base para a construção do

OA;

Pré-requisitos para a instrução e tecnologias de apoio

necessárias construir o OA;

Fase de Desenho Instrucional

O desenho instrucional levado a cabo, tem em

consideração a estrutura hierárquica e sequenciação dos

conteúdos, estratégias de instrução e metodologias de

avaliação. Para uma aprendizagem significativa com OA,

o estudante deve ter contato com uma estrutura lógica de

conceitos (Nicoleit, et al. 2010) e uma estratégia de

instrução sequencial, que disponham um guia de

conteúdos a estudar e dos objetivos a atingir (Fig 2).
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Fig2: Estrutura hierárquica do OA “Fisiopatologia da Emese” 

A construção do OA "Fisiopatologia da Emese" representa um passo para

a investigação alargada para a produção e implementação de OA no

ensino da Farmacoterapia. Este OA é mais um, para enriquecer o leque

dos já desenvolvidos, há também intenção de estender os mesmos a

outros profissionais da área e mesmo aos alunos, para uma credível

avaliação e validação.

Após esta validação há como perspetiva futura, que o OA " Fisiopatologia

da Emese " seja integrado numa plataforma LMS.
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Fig2: Caraterísticas dos Objetos de Aprendizagem

/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ddfIKunyTMIZzM&tbnid=6ac52RKRSlCJvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.estsp.pt/~vcolfarmacia/contact/contact.htm&ei=hqMuUe_AOMmEhQfZlYGABw&psig=AFQjCNF_vLVssGWRdkKY7mxteVnJZcb0UA&ust=1362097414958558

