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PREFÁCIO
Os

livros

“SAÚDE

E

MEIO

AMBIENTE:

conhecimento, integração e tecnologia 1, 2 e 3” tem
conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e
compreensão de varias temáticas dentro da área em
estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo
e

bibliográfica,

fruto

dos

trabalhos

apresentados

no

Simpósio Nacional de Saúde e Meio Ambiente realizado
entre os dias 6, 7 e 8 de Novembro de 2015 na cidade de
João Pessoa-PB.
O SINASAMA é um evento que tem como objetivo
proporcionar subsídios para que os participantes tenham
acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao
mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico,
Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a
Comunidade

acadêmica

para

uma

Saúde

Humana

e

Educação socioambiental para a Vida.
Os eixos temáticos abordados no Simpósio Nacional
de Saúde e Meio Ambiente e nos livros garantem uma
ampla discussão, incentivando, promovendo e apoiando a
pesquisa.

Os

organizadores

objetivaram

incentivar,

promover, e apoiar a pesquisa em geral para que os leitores
aproveitem cada capítulo como uma leitura prazerosa e com
a competência, eficiência e profissionalismo da equipe de

autores que muito se dedicaram a escrever trabalhos de
excelente qualidade direcionados a um público vasto.
Esta publicação pode ser destinada aos diversos
leitores que se interessem pelos temas debatidos.
Espera-se que este trabalho desperte novas ações,
estimule novas percepções e desenvolva novos humanos
cidadãos.
Aproveitem a oportunidade e boa leitura.

SUMÁRIO
EDUCAÇÃO E SAÚDE _________________________________________ 16
CAPÍTULO 1 ________________________________________________ 17
PROMOVENDO SAÚDE ATRAVÉS DE ESTRATÉGIAS LÚDICAS APLICADAS
EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB
CAPITULO 2 ________________________________________________ 33
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE UM MUNICÍPIO PARAIBANO
CAPÍTULO 3 ________________________________________________ 43
CONHECIMENTO X CONSUMO: USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ENTRE
ESTUDANTES DE UMA ESCOLA ESTADUAL DO INTERIOR DA PARAÍBA
CAPÍTULO 4 ________________________________________________ 57
O TRABALHO DESENVOLVIDO POR UM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
EM JOÃO PESSOA - PARAÍBA
CAPÍTULO 5 ________________________________________________ 67
EFEITO DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM PORTADORES DE
HIPERTENSÃO ARTERIAL
CAPÍTULO 6 ________________________________________________ 80
ALERTA

AOS

OUVIDOS:

HÁBITOS

SONOROS

E

ATITUDES

DE

ADOLESCENTES FRENTE AO RUÍDO
CAPÍTULO 7 ________________________________________________ 92
ADOLESCENDO SEM DROGAS: O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE
ENSINO APRENDIZAGEM NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CAPÍTULO 8 _______________________________________________ 107
FORMAÇÃO EM SAÚDE: O QUE DIZEM AS DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS?
CAPÍTULO 9 _______________________________________________ 120
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP) COMO NOVA
ESTRATÉGIA PARA O CURSO DE MEDICINA DAS FIP E NO ENSINO MÉDICO
BRASILEIRO
CAPÍTULO 10 ______________________________________________ 135
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: RELATO
DE EXPERIÊNCIA
CAPÍTULO 11 ______________________________________________ 146
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COMO PROMOTORA DA
SAÚDE:FOMENTANDO À SAÚDE DO TRABALHADOR EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
CAPÍTULO 12 ______________________________________________ 161
DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES ESTUDANTES DA CIDADE
DE JOÃO PESSOA – PARAÍBA
CAPÍTULO 13 ______________________________________________ 173
BENZODIAZEPÍNICA EM IDOSOS: PERFIL DE UM MUNICÍPIO PARAÍBANO
CAPÍTULO 14 ______________________________________________ 189
AVALIAÇÃO

DA

DOR

NEUROMUSCULOESQUELÉTICA

ENTRE

TRABALHADORES DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR
CAPÍTULO 15 ______________________________________________ 202
QUALIDADE NUTRICIONAL DA MERENDA ESCOLAR
CAPÍTULO 16 ______________________________________________ 218

EDUCAÇÃO E SAÚDE: CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS E DE
VIGILÂNCIAS NO MANEJO DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO
CAPÍTULO 17 ______________________________________________ 236
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS MÃOS DE ESTUDANTES DO CURSO DE
NUTRIÇÃO DA CIDADE DE PATOS-PB
SAÚDE DA CRIANÇA ________________________________________ 246
CAPÍTULO 18 ______________________________________________ 247
BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO
CAPÍTULO 19 ______________________________________________ 260
PREVALÊNCIA DE ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO DA
LITERATURA
SAÚDE DO ADOLESCENTE ____________________________________ 269
CAPÍTULO 20 ______________________________________________ 270
PERFIL NUTRICIONAL E SAÚDE BUCAL DE ADOLESCENTES ACOMPANHADOS
PELO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE): REALIDADE DE UMA ESCOLA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
CAPITULO 21 ______________________________________________ 285
GRÁVIDOS PRECOCEMENTE: PERSPECTIVA DE CASAIS JOVENS QUANTO À
SEXUALIDADE DURANTE A GRAVIDEZ PRECOCE
SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER_____________________________ 296

CAPÍTULO 22 ______________________________________________ 297
PERCEPÇÕES

DAS

GESTANTES

SOBRE

AS

ALTERAÇÕES

ANATOMOFISIOLÓGICAS DURANTE A GESTAÇÃO
CAPÍTULO 23 ______________________________________________ 311
PERFIL DO CONSUMO ALIMENTAR DE MACRONUTRIENTES E IMC DE
GESTANTES DIABÉTICAS IDENTIFICADO NO PERÍODO PUERPERAL
CAPÍTULO 24 ______________________________________________ 325
UTILIZAÇÃO DA BABOSA NA TERAPIA DO CÂNCER DE MAMA
CAPÍTULO 25 ______________________________________________ 338
FATORES ENVOLVIDOS NA ADESÃO AO EXAME PAPANICOLAOU SOB A
PERSPECTIVA DA USUÁRIA
CAPÍTULO 26 ______________________________________________ 355
AVALIAÇÃO ELETROFISIOLÓGICA DA AUDIÇÃO EM INDIVÍDUOS COM
QUEIXA DE ZUMBIDO
CAPÍTULO 27 ______________________________________________ 368
SAÚDE DO HOMEM: UM GRANDE DESAFIO PARA A SAÚDE PÚBLICA
CAPÍTULO 28 ______________________________________________ 383
OBESIDADE E FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM FUNCIONÁRIOS DE UMA
EMPRESA DE REFRIGERAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAPÍTULO 29 ______________________________________________ 396
ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA SAE NO PRÉ-NATAL NA ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA
SAÚDE DO TRABALHADOR ___________________________________ 412

CAPÍTULO 30 ______________________________________________ 413
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES VOCAIS DE PROFESSORES DE ESCOLA PÚBLICA E
PRIVADA
CAPÍTULO 31 ______________________________________________ 429
DISTÚRBIOS DA VOZ EM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
CAPÍTULO 32 ______________________________________________ 444
A ENFERMAGEM FRENTE AOS ACIDENTES COM MATERIAIS BIOLÓGICOS:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.
CAPÍTULO 33 ______________________________________________ 457
PERFIL VOCAL DO PROFESSOR: SENSAÇÕES VOCAIS E SUAS POSSÍVEIS
CAUSAS
CAPÍTULO 34 ______________________________________________ 471
ASSÉDIO

MORAL:

CONSEQUÊNCIAS

PARA

O

TRABALHADOR

E

EMPREGADOR
CAPÍTULO 35 ______________________________________________ 485
PERFIL ERGONÔMICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL DE OPERADORES DE
UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR
SAÚDE DO IDOSO __________________________________________ 500
CAPÍTULO 36 ______________________________________________ 501
QUALIDADE DE VIDA NO ENVELHECIMENTO
CAPÍTULO 37 ______________________________________________ 509
ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTÊMICA PELOS IDOSOS

CAPÍTULO 37 ______________________________________________ 523
CARACTERIZAÇÃO DO ZUMBIDO EM IDOSOS ATENDIDOS EM UM SERVIÇO
ESPECIALIZADO
SAÚDE PÚBLICA____________________________________________ 533
CAPÍTULO 38 ______________________________________________ 534
O EFEITO DO STATUS ECONÔMICO E A ESTABILIDADE ESTATÍSTICA E
EPIDEMIOLÓGICA DOS INDICADORES DE MORTALIDADE NEONATAL DO
ESTADO DA PARAÍBA
CAPÍTULO 38 ______________________________________________ 544
PERFIL DOS PACIENTES HIPERTENSOS USUÁRIOS DO SETOR DE
ERGOMETRIA DO HULW
CAPÍTULO 40 ______________________________________________ 558
EVENTOS ADVERSOS NO USO DE IMUNOMODULADORES EM ESCLEROSE
MÚLTIPLA E A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO
CAPÍTULO 41 ______________________________________________ 572
PERFIL DOS PACIENTES HIPERTENSOS USUÁRIOS DO SETOR DE
ERGOMETRIA DO HULW
SAÚDE MENTAL E PSICOLOGIA ________________________________ 587
CAPÍTULO 42 ______________________________________________ 588
ASSISTÊNCIA A ACOMETIDOSPOR DEPRESSÃO NO CAPS III
CAPÍTULO 43 ______________________________________________ 602

EFEITO E TRATAMENTO DO ALCOOLISMO: UMA OBSERVAÇÃO DOS
PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO NO CAPS AD DE CAMPINA
GRANDE-PB

EDUCAÇÃO E
SAÚDE

PROMOVENDO SAÚDE ATRAVÉS DE ESTRATÉGIAS LÚDICAS APLICADAS EM
UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB

CAPÍTULO 1
PROMOVENDO SAÚDE ATRAVÉS DE ESTRATÉGIAS
LÚDICAS APLICADAS EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB
Janny Luana Herculano da Silva 1
Francisco Antônio de Oliveira Júnior 2
Rita de Cássia da Silveira e Sá 3
Maria Regina de Freitas 4
1
Graduanda do curso de Nutrição, UFPB; 2 Técnico do laboratório de Fisiologia Humana do
DFP/ UFPB; 3 Professora doDFP/ UFPB; 4 Orientadora/Professora doDFP/UFPB. E-mail para
correspondência: rfreitas.ufpb@gmail.com.br

RESUMO: A elaboração de ferramentas educativas
destinadas à promoção de saúde de crianças e adolescentes
configura-se uma ação fundamental e prioritária. A escola
apresenta-se como uma grande aliada na realização de
trabalhos de construção de comportamentos e hábitos durante
a infância que serão levados ao longo da vida. Assim, o
objetivo desse trabalho foi desenvolver estratégias lúdicas que
levem escolares do ensino fundamental à compreensão da
importância de se estabelecer hábitos de alimentação
saudável associados à prática adequada de atividade física.
Foram promovidas atividades de caráter lúdico com os
escolares nas quais as duas temáticas foram abordadas e
discutidas dentro de um processo interativo e de
autoconstrução
do
conhecimento.
Foram
também
desenvolvidas ferramentas educativas (cartilhas, folhetos
informativos e interativos, entre outros) destinadas às
crianças, dentro de uma linguagem acessível e divertida.
Observou-se a eficácia do uso das brincadeiras no processo
de educação em saúde da criança, uma vez que os escolares
demonstraram atenção e concentração durante as atividades
e se mostraram motivados a criar, pensar e desenvolver novas
17
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habilidades. Adquirir conhecimentos e hábitos de alimentação
saudável aliada à prática de atividade física desde a infância
possui relevância estratégica com grande potencial para o
estabelecimento de uma vida adulta saudável.
Palavras-chave: Educação infantil. Alimentação saudável.
Atividade física.
1

INTRODUÇÃO

Dentre os processos de aprendizagem mediada,
podemos ressaltar a atividade lúdica como um método
alternativo, no qual um mediador estimula o aprendiz num
processo participativo e motivacional. Esse tipo de intervenção
é considerado eficaz e no seu procedimento promove uma
forma de interação que facilita o entendimento do conteúdo,
estimula o desenvolvimento de atitudes, ações e
competências básicas para uma aprendizagem clara,
possibilitando o envolvimento e motivando o sujeito a discutir
sobre o assunto, criando uma dinâmica de desconstrução e
reconstrução de conhecimentos e informação. (COSCRATO;
PINA; MELLO, 2010)
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS,
2001), a escola é um espaço privilegiado para a construção de
conhecimentos, autonomia, capacidade decisória para a
ampliação e consolidação de práticas de atividades físicas
aliadas a uma alimentação saudável, pois concerne um
ambiente no qual atividades voltadas à educação em saúde
podem despertar o interesse sobre uma temática
sensivelmente importante para o aumento da qualidade de
vida. Neste contexto, a escola torna-se um local de convívio
social e de aprendizagem, onde os programas de educação e
18
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saúde podem ter maior repercussão na vida dos alunos, de
suas famílias e da comunidade na qual estão inseridos. Isto
ocorre por que a promoção da alimentação saudável na fase
escolar parte de uma visão geral e multidisciplinar da
população, que considera as pessoas, principalmente o
escolar, em seu contexto familiar, comunitário e social.
(BRASIL, 2015)
O desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e
destrezas para o autocuidado da saúde e a prevenção das
condutas de risco em todas as oportunidades educativas,
principalmente na infância - considerada uma fase de
formação de hábitos – compreende um aspecto relevante do
processo educacional nas escolas. Além disso, preconiza uma
análise crítica e reflexiva sobre os valores, as condutas, as
condições sociais e os estilos de vida, procurando fortalecer
tudo aquilo que contribui para melhoria da saúde e do
desenvolvimento humano (YOKOTA et al., 2010).
Além do incentivo à alimentação saudável, a prática de
atividade física entre crianças também é um aspecto
fundamental para a promoção da saúde e otimização do
desenvolvimento infantil, embora a adesão das crianças à
prática de exercícios físicos tem se tornado cada vez mais
difícil. Segundo Tremblay e colaboradores (2011), o
sedentarismo infantil é uma realidade evidenciada em vários
países do mundo, estando diretamente relacionado com o
tempo de tela (tempo dispendido em frente à televisão ou
jogando vídeo games, por exemplo) que, por sua vez, está
associado à maior prevalência de excesso de peso na idade
infantil (VASCONCELLOS et al., 2013). Dessa maneira,
propostas/estratégias
educativas
que
motivam,
especificamente, esse público-alvo, para o engajamento em
19
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programas de atividade física, certamente, terão um grande
potencial para reverter esse preocupante quadro de agravo à
saúde que se encontra em plena ascensão nos dias
atuais.Vários estudos destacam que práticas de atividade
física, inseridas na infância e adolescência, possivelmente são
transferidas para a idade adulta (GUEDES et al., 2006).
A infância é uma época decisiva na construção de
hábitos e comportamentos que serão levados ao longo da
vida. Desta forma, a escola assume um papel importante na
realização de trabalhos contínuos que podem interferir
diretamente na formação de hábitos alimentares associados à
prática de atividade física, tornando-a uma aliada do processo
inserido na promoção da saúde. Com o intuito de contribuir
para a qualidade de vida dos escolares, o presente trabalho
teve o objetivo de desenvolver estratégias lúdicas que levem,
desde a infância, à melhor compreensão da importância da
prática de atividade física aliada à alimentação saudável.
Atividades como estas permitem que o conhecimento seja
absorvido e compreendido pelos escolares de forma a fazer
com que eles brinquem e, ao mesmo tempo, aprendam. Este
tipo de ferramenta possibilita o desenvolvimento da
percepção, da imaginação, da fantasia e de sentimentos,
permitindo, assim, uma maior compreensão e fixação do
conteúdo.
2

MATERIAIS E MÉTODO

Pensando em uma abordagem lúdica e, portanto,
atraente para as crianças, foram desenvolvidos vários
materiais educativos pelos participantes do projeto de
extensão da Universidade Federal da Paraíba, intitulado
20
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“Atividade física e alimentação saudável: construindo
estratégias na escola para a melhoria da qualidade de vida de
crianças e adolescentes”. Foram também elaboradas
dinâmicas com o objetivo de incentivar a prática de exercícios
físicos e transmitir a importância de uma alimentação saudável
aliada a atividade física na promoção de saúde das crianças.
O trabalho proposto foi realizado com alunos do quinto ano
escolar (turmas A e B) na escola pública municipal de período
integral E.M.E.F. Radegundis Feitosa, João Pessoa, PB.
Inicialmente, foi idealizada uma mascote, o Zé Barrinha,
na tentativa de gerar maior identificação das crianças com os
propósitos do trabalho. Essa mascote passou a integrar vários
materiais impressos, levando a bandeira do projeto e se
configurando como uma marca registrada do trabalho.
Vários tipos de brincadeiras, tais como jogo das
cadeiras, jogo do passa a bola, circuito de atividades mistas,
amarelinha, e cabo de guerra, foram selecionados para
compor o conjunto de estratégias integradoras do conteúdo
abordado. Durante a execução das dinâmicas, foi realizada a
discussão das ações educativas, o que tornou o processo de
conscientização da importância da atividade física e da
alimentação saudável um procedimento agradável, divertido e
cativante.
No primeiro encontro, foi feito um recordatório alimentar
com perguntas e figuras ilustrativas, com o objetivo de permitir
que os escolares visualizassem imagens de alimentos que,
possivelmente, fazem parte de sua dieta diária. Com o intuito
de prender a atenção dos escolares que fossem terminando
de responder o recordatório, foi aplicada uma atividade em
forma de inquérito, através da qual se buscou explorar o
conhecimento prévio dos escolares em relação à atividade
21
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física e à alimentação saudável. O material utilizado abordou
vários tipos de atividades como imagens para colorir, palavras
cruzadas (“cruzadinha de frutas”), brincadeiras de relacionar o
tipo de atividade física com a imagem, de pintar as atividades
esportivas preferidas, de completar palavras e de desenhar
carinhas, representado níveis de satisfação, que indiquem se
gostam ou não dos alimentos. Ao final, foi entregue uma
caderneta e um lápis para que, ao longo da realização do
projeto, os escolares pudessem anotar suas dúvidas para que
fossem respondidas no último dia de atividade.
No segundo encontro, foi realizada a explicação da
pirâmide alimentar. Inicialmente, a turma foi dividida em duas
equipes, cada uma contendo um número igual de
participantes, identificados com fitas de cores distintas
amarradas no braço. Após a organização das equipes em
duas filas, foi entregue uma bola a um integrante de cada
grupo para que fosse passada, por baixo das pernas, de um
participante para o outro, ao som de uma música temática
sobre a alimentação saudável intitulada “batidão da
alimentação” de autoria do Palhaço Talento (Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=jcnKwCK7-A4). Com a
interrupção da música, em intervalos aleatórios, quem tivesse
com a bola na mão dirigia-se a uma mesa, na qual havia
figuras de alimentos, para a escolha de um alimento preferido.
Em seguida, o item selecionado era colocado num prato e o
participante saía da brincadeira. Isto foi repetido até que o
último integrante de cada equipe fizesse sua escolha. Com o
término da brincadeira, a turma foi dividida em pequenos
grupos, cada um sob a responsabilidade de um extencionista,
que abordou e discutiu o tema alimentação saudável, usando
como base a nova pirâmide alimentar de WILLETT e
22
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STAMPFER (2003), mas adaptada para crianças e
adolescentes e estruturada de maneira lúdica e simplificada.
A configuração visual da pirâmide alimentar passou por
um processo de ajuste: imagens fotográficas dos alimentos
foram substituídas por desenhos bem coloridos e divertidos.
Por exemplo, em alguns casos, os vegetais, grãos e frutas
ganharam rostos, braços e pernas como personagens de
desenhos animados, caracterizado a linguagem lúdica tão
importante para o processo de adaptação pirâmide alimentar
para as crianças.
Neste processo de adaptação da pirâmide, foram
realizadas algumas substituições de produtos da pirâmide
original por outros do mesmo grupo alimentar, porém de mais
fácil acesso, respeitando a realidade socioeconômica e
também cultural do público-alvo. Por se tratar de crianças de
escolas públicas, em muitos casos, com famílias de menor
poder aquisitivo e com toda uma cultura alimentar regional,
procurou-se respeitar essa cultura e, portanto, criar um guia
alimentar realista e coerente. Por exemplo, com relação às
frutas, ocorreu substituição de morango e kiwi por abacaxi e
mamão, já em relação às massas, foi acrescentada a tapioca.
Além do enfoque visual, a parte textual foi também
modificada, adotando-se uma descrição simplificada dos
grupos alimentares para melhor compreensão por parte das
crianças. Houve uma cuidadosa revisão do texto, visando
restringir o excesso de informações escritas, priorizando as
informações e recomendações básicas essenciais, de forma
direta e em frases curtas, escritas na mesma cor do grupo
alimentar correspondente.
Após a explanação da pirâmide alimentar, um aluno de
cada equipe foi selecionado para fixar os alimentos escolhidos
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numa pirâmide emborrachada, construída de forma
semelhante ao modelo apresentado. Nesta atividade, os
componentes das equipes foram indagados sobre os
benefícios e porções adequadas dos alimentos selecionados
e, após a fixação de todos os alimentos encontrados nos
pratos das respectivas equipes, foi feita a contagem dos
pontos de acordo com o tipo de alimento e o posicionamento
na pirâmide. A pontuação adotada, no sentido base-ápice da
pirâmide, foi a seguinte: cereais, pães integrais e azeite
valeram seis pontos; hortaliças e frutas valeram cinco pontos,
legumes, quatro pontos; peixes, aves e ovos, três pontos; leite
e produtos lácteos, dois pontos, e óleos, gorduras saturadas,
carne vermelha, açúcares e doces, um ponto. A equipe com a
maior pontuação foi considerada a vencedora.
A atividade desenvolvida no segundo encontro utilizou a
pirâmide da atividade física para crianças e adolescentes,
adaptada de MARTINS (2011), como ferramenta pedagógica
para a orientação da prática adequada de atividade física.
Esse instrumento também passou por um importante processo
de adaptação, que incluiu a redução e a simplificação da parte
textual e o aprimoramento das ilustrações, antes de ser
direcionada ao público infantil.
Da mesma forma que para a pirâmide alimentar, para
cada grupo de atividades físicas recomendada foram usadas
cores distintas nos níveis da pirâmide. Os exercícios passaram
a ser demonstrados através de imagens ilustrativas de
crianças se divertindo, mostrando que estes podem ser
realizados tanto em grupos como individualmente. As
ilustrações dos exercícios também foram selecionadas de
acordo com a realidade sociocultural e a faixa etária do
público-alvo. Buscou-se valorizar exercícios e esportes mais
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conhecidos na região e atividades recreativas próprias da
idade, tais como, jogar bola e “brincar de amarelinha”. No
ápice da pirâmide, as atividades sedentárias, que devem ser
evitadas por longo período de tempo, foram representadas por
crianças jogando videogame ou utilizando computador.
Após a explicação da pirâmide, a turma foi novamente
dividida em duas equipes para dar inicio a uma gincana. A
primeira prova foi um jogo de perguntas e respostas relativo
ao conteúdo abordado na pirâmide de atividade física. A cada
pergunta, um participante distinto de cada equipe corria em
direção a um extensionista, posicionado com os braços
abertos. O primeiro competidor a tocar no braço do
extensionista adquiria o direito de responder a pergunta: o
acerto dava 10 pontos a sua equipe, enquanto o erro passava
o direito de resposta ao outro grupo. As perguntas foram
escolhidas, aleatoriamente, através de sorteio.
A segunda prova da gincana compreendeu um circuito
de atividades mistas, composto por provas de exigência física,
coletiva e de concentração. Essa brincadeira visou aliar a
utilização de materiais simples e de fácil acesso para o
desenvolvimento de uma atividade multifuncional. Foram
usados pedaços de mangueira de jardim para formar argolas;
cadeiras escolares com lençóis e pegadores de roupa para
formar um túnel; colher de sopa e bola de borracha; tijolos de
construção e tiras de madeira para formar uma trave de
equilíbrio; cadeiras e cordas para formar obstáculos de salto;
apito e relógio. O circuito foi distribuído em torno da quadra de
esportes do ginásio, sendo constituído de oito etapas. Cada
etapa teve a proposta de trabalhar um atributo do
desempenho físico. Dessa forma, em uma única dinâmica,
pode-se exercitar a força muscular (prova de salto); o
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equilíbrio (prova da trave); a velocidade (prova da corrida); a
coordenação motora (provas do túnel e da colher); a agilidade
(prova das argolas), e a flexibilidade (prova da ponte). A
equipe que realizasse o circuito em menos tempo, após o
apito inicial, foi considerada campeã.
Na terceira atividade da gincana, os grupos disputaram
um cabo de guerra, no qual cada grupo era posicionado de um
lado da quadra, vencendo o grupo que conseguiu trazer os
oponentes para seu lado. A equipe com maior pontuação
durante toda a gincana foi considerada a vencedora e recebeu
adesivos com o logotipo do projeto.
No último encontro, foi realizada uma atividade que
permitiu aliar os conhecimentos envolvendo os dois eixos
temáticos, ou seja, mitos e verdades sobre atividade física e
alimentação saudável. Portanto, foi elaborado um jogo de
tabuleiro, no piso do ginásio esportivo, com o auxílio de fita
adesiva colorida, no qual o tabuleiro era composto por 20
casas - 15 casas continham perguntas e cinco continham
prendas. Os escolares foram divididos em duas equipes, cada
uma representada por um participante, que ficaram se
movendo no tabuleiro. Aquele que, ao jogar o dado, tirasse o
maior número, começava a brincadeira, jogando-o, mais uma
vez, e avançando o número de casas referente ao número
sorteado e assim sucessivamente. Se o sorteio levasse o
participante a uma casa com pergunta, o seu grupo se
encarregava de respondê-la. Em caso de acerto, o mesmo
permanecia na casa, porém, em caso de erro, voltava o
número de casas respectivo ao que havia avançado
anteriormente. Ao cair em uma prenda, todo o grupo
executava um exercício físico. O vencedor da brincadeira foi o
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grupo cujo representante chegou primeiro à última casa do
tabuleiro.
Para a divulgação dos assuntos abordados, foram
elaborados um folheto e uma cartilha educativa ilustrada. No
folheto, foi priorizada a utilização de uma linguagem simples,
clara e interativa, buscando manter o caráter lúdico, colorido e
divertido das informações, sendo ressaltada a importância de
adotar hábitos alimentares saudáveis e fazer atividade física
para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento
infantil. Foram também abordados os prejuízos do
sedentarismo para a saúde, incluindo o retardamento do
crescimento, a falta de energia, as dificuldades de
aprendizagem e a ocorrência de aparecimento de doenças
causadas pela má alimentação. A cartilha fez uma abordagem
lúdica e ilustrativa do tema, com atividades interativas,
facilitadoras do aprendizado. O folheto foi distribuído no
segundo encontro, após o cabo de guerra, enquanto a cartilha
foi distribuída no último encontro, após o jogo do tabuleiro.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A infância e a adolescência são fases do
desenvolvimento em que os seres humanos se sentem
inquietos e apresentam acentuado déficit de atenção. Por isso,
os educadores enfrentam o desafio de buscar novas
estratégias de ensino, o que faz com que as atividades lúdicas
se tornem, cada vez mais, utilizadas no processo de
educação, com o intuito de despertar o interesse dos
escolares e facilitar a compreensão dos assuntos abordados,
de forma dinâmica e motivadora. Essa abordagem permite que
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a criança e o jovem desenvolvam o pensamento e aprendam
com prazer, alegria e entretenimento.
Dessa forma, desde a concepção da mascote (Figura 1)
como uma representação visual do projeto, trazendo um
personagem lúdico, que tornasse possível uma correlação da
atividade física e da alimentação saudável, até a construção
das dinâmicas, sempre houve a preocupação de se tentar
sensibilizar e buscar uma aproximação com as crianças,
criando uma empatia como a essência do trabalho. Segundo
Piaget (1975), o lúdico estimula a inteligência da criança.

Figura 1: Mascote do projeto - Zé Barrinha

No material impresso (folhetos, cartilhas e pirâmides), o
grande desafio foi sempre o de transmitir a mensagem de
maneira leve, com o uso de imagens e frases curtas e simples,
mais próximas da linguagem da criança. Também nas
ferramentas de avaliação, como no recordatório alimentar,
essa linguagem lúdica foi priorizada.
Com relação às dinâmicas, é importante levar em
consideração que a opção pelo uso das brincadeiras, como
forma de incentivar a prática de exercício físico, se mostrou
extremamente coerente com a proposta do trabalho, pois a
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sua realização não constituiu apenas um meio para as
crianças se divertirem e gastarem energia, mas influenciou
positivamente no desenvolvimento intelectual, físico, coletivo,
cognitivo, afetivo, social, e no cooperativismo.
A dinâmica que envolveu a pirâmide alimentar permitiu
que os escolares fizessem uma autocritica a respeito de seus
hábitos alimentares, expondo o que achavam certo ou errado.
A partir das competições estabelecidas nas dinâmicas, ficou
claro para o participante, após a explicação do conteúdo
envolvido na pirâmide alimentar, o porquê da derrota ou da
vitória. Este recurso didático permitiu, através de seu caráter
lúdico, que a atenção dos escolares ficasse voltada para a
compreensão das informações apresentadas para a realização
das brincadeiras e para que pudessem avaliar seus
conhecimentos prévios e assumissem uma postura mais
crítica durante a explicação apresentada sobre alimentação
saudável.
Nóbrega (2012) investigou a participação das
brincadeiras no processo educacional de crianças nas aulas
de educação física e confirmou a importância e a eficácia das
brincadeiras tradicionais nas aulas de recreação. Afinal, o
brincar é próprio das crianças e, por ser de seu interesse,
promove a atenção e concentração, levando-a a criar, pensar
e ter novas experiências e habilidades. Segundo o autor, o
valor da brincadeira dá-se em três aspectos: desenvolvimento,
socialização e aprendizagem.
Em relação ao circuito de atividades mistas, é oportuno
destacar que essa atividade se configurou como uma dinâmica
essencialmente inclusiva, pois não trabalhou apenas uma
habilidade específica, mas sim um conjunto delas. Na prática,
por exemplo, observa-se que os meninos, geralmente, gostam
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mais de futebol do que as meninas, gerando a sua exclusão
nesse esporte. Numa outra situação, pode ocorrer da criança
ser muito boa em saltos, mas não muito veloz na corrida,
estimulando sua participação em atividades que envolvem
salto, e, possivelmente, uma autoexclusão nas atividades que
envolvem corrida. Neste contexto, o circuito desenvolvido no
presente trabalho torna-se instigante para ambos os gêneros,
atraindo aqueles que gostam ou não de futebol, os que
gostam de correr, e também os que gostam de saltar.
Na dinâmica da pirâmide de atividade física, foi feito,
primeiramente, a explicação e discussão da pirâmide, seguida
da realização da gincana. Essa inversão, quando comparada à
sequência empregada na dinâmica da pirâmide alimentar,
possibilitou que o escolar ficasse mais atento aos
conhecimentos adquiridos, pois todos tinham o objetivo de
vencer os jogos disputados. A realização da gincana foi bem
sucedida ao permitir a aplicação da teoria durante a execução
do circuito e estimular os escolares a repetir a dinâmica.
Finalmente, ao aliar os eixos propostos na última
atividade, foi possível visualizar que os temas abordados
foram bem compreendidos, demonstrando a vantagem do
emprego de atividades lúdicas para despertar o interesse dos
escolares e fazer com que eles construam opiniões a respeito
de temas relevantes para a sua saúde.
4

CONCLUSÕES

As intervenções lúdicas aplicadas neste trabalho se
mostram eficazes mediadores na educação em saúde para
crianças à medida que promovem a aprendizagem de
30

PROMOVENDO SAÚDE ATRAVÉS DE ESTRATÉGIAS LÚDICAS APLICADAS EM
UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB

conhecimentos básicos sobre hábitos alimentares saudáveis
associados à prática adequada de atividades físicas.
Os instrumentos desenvolvidos permitem que os
escolares reflitam, tomem atitudes e criem opiniões
individualizadas acerca das temáticas abordadas, dentro de
um processo dinâmico, interativo e prazeroso.
Em um aspecto mais abrangente, a aquisição de tais
conhecimentos na infância, fase em que estão se formando
hábitos que poderão ser levados por toda a vida, pressupõese a melhoria da qualidade de vida dos escolares, não só
nesta fase, mas também durante toda a vida adulta.
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RESUMO:A educação em saúde é um campo de prática do
setor saúde, relacionado com a criação de vínculos e
construção coletiva de saberes entre a equipe multiprofissional
e a comunidade, considerando os contextos sociais,
econômicos e culturais de cada território. Neste enfoque, a
Estratégia Saúde da Família (ESF) apresenta-se como espaço
propício para ações educativas em saúde. Perante isto, a
finalidade desta pesquisa foi de analisar a percepção de
profissionais da ESFdo munícipio de Areia (PB),a respeito da
educação em saúde. Apresentando caráter transversal
observacional de abordagem qualitativa descritiva, utilizou-se
na pesquisa o método de Análise de Conteúdo, para
interpretação dos dados. Foram realizadas dez entrevistas
semiestruturadas individuais com áudio gravado, com
profissionais atuantes numa ESF específica. Os sujeitos
compreendem a educação em saúde, como ferramenta
transformadora e emancipadora à promoção da saúde.
Considerando-a elemento relevante para o engajamento e
crescimento coletivo da equipe. A efetivação de atividades
educativos no serviço dificulta-se por diversos fatores,
destacando-se: atividades burocráticas, participação da
33

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NA
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE UM MUNICÍPIO PARAIBANO

população e comprometimento da equipe e gestores de
saúde. Espera-se que esta pesquisa propicie uma reflexão
crítica sobre a temática dentro da Atenção Básica,
possibilitando que práticas e ações educativas sejam
reformuladas de modo universal, integral e equânime.
Palavras-chaves: Estratégia de Saúde da Família. Ações
Educativas em Saúde. Construção Coletiva de Saberes.
1

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) desde sua
consolidação e implementação, dispõe no seu arcabouço
normativo apontamentos sobre a importância da inserção da
educação em saúde, como ferramenta profilática e promotora
de saúde, devendo ser efetivamente utilizada pelos serviços,
em parceria com a comunidade.
Assim, a educação em saúde pode ser entendida como
um processo de ensino-aprendizagem, cuja finalidade é
promover a saúdee qualidade de vida, tendo como
interlocutores participativos desse processo, os profissionais
de saúde e a comunidade assistida (SOUZA; WEGNER;
GORINI, 2007).
Diante da amplitude de ações, práticas e intervenções
procedentes da educação em saúde, o Ministério da Saúde
(MS) a elencou, como uma das atribuições básicas e
essenciais da Equipe de Saúde da Família. Sendo atribuído a
todos os profissionais que compõem a equipe o
desenvolvimento de ações educativas dentro da rede de
serviços de saúde, independentemente da complexidade
desses (BRASIL, 2007).
Destarte, a educação em saúde precisa ultrapassar o domínio
técnico-científico, e estender-se pelos aspectos estruturantes
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de relações e de práticas que contribuam à elevação da
qualidadede saúde de todos os envolvidos. As ações de saúde
devem ser percebidas como processos de “simbiose”, onde
profissionais e usuários aprendem e ensinam, por meio de um
diálogo aberto do conhecimento (ALBUQUERQUE; STOTZ,
2004; CECCIM; FEUERWERKER, 2004).
Porém, para que os profissionais de saúde melhor
estruturem as ações educativas, necessitam compreender e
estar preparados para tal ação. Deste modo, as concepções
sobre educação em saúde desses profissionais, precisam ser
analisadas, a fim de se apreender o olhar desses com os seus
instrumentos de trabalho e com o território de atuação
(PINAFO et al., 2011).
É a partir desse modelo crítico e dialógico sobre o papel
da educação em saúde, para a melhoria da qualidade de vida
da população, que se justificou a necessidade de
desenvolvimento desse trabalho.
Optou-se então por analisar a percepção de
profissionais já atuantes na rede básica de saúde (Estratégia
de Saúde da Família) de um município do brejo paraibano, a
respeito da educação em saúde, na tentativa de compreender
como esses enxergam a efetivação prática do trabalho
educativo e multiprofissional para o bem da comunidade
assistida, tanto do ponto de vista profilático como promocional
à saúde.
2

MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal
observacional de abordagem qualitativa e descritiva. O cenário
de atuação da pesquisa foi a Unidade de Saúde da Família
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Juvenal Espínola Filho, Centro IV, localizada na cidade de
Areia, estado da Paraíba, microrregião do Brejo Paraibano.
Os sujeitos participantes da pesquisa foram dez
profissionais atuantes naUBS supracitada.
O critério de inclusão à participação na pesquisa foi à
existência de vínculo empregatício com a Estratégia de Saúde
da Família, na referente Unidade.
A metodologia utilizada para a coleta dedados foi a
utilização de entrevista semiestruturada com áudio gravado e
realizada
individualmente.
Os
questionamentos
norteadorespara entrevista foram adaptados do estudo de
Cervera, Parreira e Goulart (2011), sendo dividida em duas
partes, a primeira destinada a identificação do profissional e
período de atuação na ESF e na segunda parte foram
abordadas questões subjetivas acerca da temática central da
pesquisa.
Ressalva-se que anteriormente ao início da entrevista
os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido - TCLE, garantindo a preservação da sua
identidade, segundo a Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo
seres humanos.
Para análise e interpretação dos dados obtidos, utilizouse a técnica analítica denominada Análise de Conteúdo, a qual
tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e
quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação, a fim de
interpretar de modo aprofundado tais mensagens.
O posicionamento ético dos pesquisadores foi aprovado
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal da Paraíba, do
Centro de Ciências da Saúde, no mês de dezembro do ano de
2014, sob o código do CAAE nº35331814.4.0000.5188.
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3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao serem indagados sobre educação em saúde, a
maioria dos sujeitos em suas falas relacionou a área de
educação a da saúde, relatando que ambas são
interdependentes, observando uma relação de simbiose real.
Todavia, alguns profissionais compreenderam a educação
em saúde, como sendo, uma forma de atualização
profissional, de capacitação contínua da equipe.
Algumas dessas percepções supracitadas acerca da
educação em saúde podem ser observadas nos fragmentos a
seguir:
“Por que assim, educação e saúde, é duas
pecinhas que era pra viver juntinha uma com a
outra [...]Por que, a educação não anda sem a
saúde, e nem a saúde anda sem a educação ne
isso?” (Participante 8).
“Educação em saúde pra mim é a gente tá
sempre atualizado a saúde, com realmente as
mudanças que ocorrem ne? [...] Repassar os
conhecimentos! [...]Educação em saúde é essa
continuidade de conhecimentos ne? Que é
importante e imprescindível num profissional, seja
de que área for. (Participante 9).

Neste enfoque a integração dos processos de educação
permanente em saúde à ESF deve servir como apoio
institucional ao desenvolvimento de competências de gestão e
de cuidado na Atenção Básica, oferecendo novas estratégias
para o enfrentamento das dificuldades vivenciadas pelos
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trabalhadores em seu cotidiano e dando maior suporte a
população (BRASIL, 2012).
Em contrapartida alguns dos profissionais estudados
nessa pesquisa, entendem a educação em saúde como um
modo de conscientizar a população, do ponto de vista
profilático e de promoção a saúde, utilizando exemplos reais
como instrumento educativo, isto é, admitem que para “educar
uma pessoa” é preciso que a equipe tenha atitudes que a
incentivam a cuidar de si, e da sua família. Para isto é
necessário que a equipe de fato, esteja presente na
comunidade, o que efetivamente não ocorre na prática do
serviço, como eles mesmo afirmaram.
Essa visão da educação em saúde a partir de hábitos
individuais como exemplo e estímulo ao autocuidado pode ser
notada no fragmento abaixo:
“Educação em saúde é [...] por exemplo eu levo
meu neto pra o dentista eu to educando, eu sei
que ele não vai ser atendido agora, nem vai fazer
nada entendeu? Mas no futuro ele vai aprender a
gostar de ir pra dentista ne? A cuidar da própria
boca ne? [...] Enquanto a gente tá cuidando da
saúde, a gente tá educando também num é?”
(Participante 1).

Contudo, ALVES et al (2012) destaca que é preciso
cautela para que a educação em saúde, não torne-se um “ato
de depositar”, onde o educador (profissional da saúde) é
aquele que educa, e por isso seleciona todo o conteúdo
programático, sendo ele mesmo o sujeito do processo,
enquanto os educandos (usuários) são meros “objetos a
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serem educados”, havendo casos de negação da
dialogicidade.
A percepção de que a educação em saúde é o repasse
de informações, por meio de palestras expositivas sem a
participação direta da comunidade, compreendendo a
educação em saúde como a transmissão de conhecimentos
científicos a população, também foi apresentada por
determinados profissionais. Percebendo-se a educação em
saúde como uma obrigação dos profissionais de informar e
explicar quais as atitudes corretas em relação à saúde.
“A gente vai educar as pessoas, pra tomar todos
aqueles cuidado que se requer que se tome [...] a
gente vai educar pra que as pessoas tomem mais
cuidado, pra se cuidar mais” (Participante 3).
“Fazemos tanto palestra pra adultos quanto pra
crianças [...] a gente dá palestra, ensina as
crianças [...] faz palestra pra gestante, pra
hipertensos, tem bastante atividades de palestra!”
(Participante 4).

Todavia, atuar coletivamente com os atores sociais
envolvidos utilizando metodologias não coercitivas são ações
participativas e que promovem empoderamentodos sujeitos,
possibilitando que construam estratégias eficazes e práticas
perante os problemas locais. É importante então desfrutar do
vínculo existente entre a equipe e a comunidade,através de
uma relação interpessoal caracterizada por confiança e
responsabilidade, reavaliando sempre os ambientes
socioeconômicos nos quais os usuários estão inseridos, pois
as atividades educativas em saúde, direcionam-se mais
notadamente para os modelos de prevenção de fatores de
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riscos, então devem considerar a realidade do território, sendo
passível à efetivação pratica das ações e orientações (ALVES
et al., 2012; VIEGAS; PENNA, 2012).

4

CONCLUSÕES

A educação em saúde pode ser abordada de inúmeras
formas na ESF. A educação pode ser “libertadora”, como
demonstrou Paulo Freire no seu ideário metodológico, através
do diálogo horizontal e igual entre os sujeitos, possibilitando a
autonomia de todos os participantes.
Entretanto, os resultados obtidos por essa pesquisa
demonstraram que a percepção da maioria dos profissionais
entrevistados acerca da educação em saúde, ainda é restrita a
transmissão de conhecimentos científicos à população a fim
de se reduzir o risco de patologias e também como forma de
atualização interna da equipe, não havendo grande
envolvimento da população no processo educativo em saúde.
Pôde-se observar que os profissionais detém
conhecimentos atuais acerca do tema. Contudo, ao
explanarem sua própria prática, reproduzem uma outra forma
de assistência divergente da elucidada, alicerçada na
transmissão de informações, por meio de palestras, com
ênfase majoritariamente no saber técnico e não no popular.
Assim, a participação efetiva da população nas atividades
educativas ainda é muito tímida, o que dificulta a construção
coletiva de sujeitos críticos e independentes.
Ressalva-se que a educação em saúde deve ser vista
como prática emancipadora para que indivíduos e grupos por
meio dela se organizem e desenvolvam ações a partir de suas
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prioridades,
respeitando
culturas,
aspectos
sociais,
econômicos e biológicos do seu território. Estimulados sempre
a promover a participação de todos os sujeitos nas ações para
melhoria de suas condições de vida e saúde.
Nesta perspectiva na reorganização dos serviços de
saúde é preciso que o processo de trabalho tenha como
objetivo a produção do cuidado, centrada de modo universal e
integral no usuário do serviço, de forma compartilhada pela
equipe (NOGUEIRAet al., 2012).
Destarte, espera-se que este estudo propicie uma
reflexão crítica a respeito da educação em saúde dentro dos
processos de trabalho no SUS, especialmente no campo da
Atenção Básica, instigando profissionais a enxergue-la por
diferentes ângulos, e baseados em relações dialógicas e na
valorização do saber popular, reformulem práticas e ações,
tornando-as
universais,
integrais,
empoderadoras,
participativas e equânimes diante da realidade de cada
comunidade assistida.
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RESUMO: O presente estudo objetivou identificar os aspectos
do consumo do álcool e avaliar o conhecimento adquirido
pelos estudantes do ensino médio de uma escola estadual do
interior da Paraíba sobre a fisiopatologia do álcool e das
consequências para sua saúde. A metodologia empregada foi
quantitativa, do tipo transversal e descritiva. A pesquisa foi
feita com alunos do ensino médio do município de Cuité por
meio de um questionário auto-aplicável, o qual contemplou
informações socioeconômicas, sobre os hábitos de vida, sobre
o consumo de álcool, e também foram abordados aspectos
sobre os efeitos que o álcool causa no organismo, a fim de
avaliar o nível de conhecimento que estes jovens têm sobre o
assunto. Trata-se de uma pesquisa que traz grandes
benefícios para a sociedade, uma vez que o uso demasiado
do álcool traz sérias complicações agudas e crônicas ao
indivíduo. Além disso, a adolescência é uma fase da vida em
que há uma maior vulnerabilidade de exposição a essa droga
psicotrópica.
Palavras-chave:
Fisiopatologia.

Substância.

psicoativa.

Percepção.
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1

INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase crítica, pois é um momento
da vida do ser humano em que o corpo inicia seu processo de
maturidade
e,
para
isso,
ele
sofre
alterações
biopsicossociocuturais. É durante esta fase que há a
construção da personalidade, das responsabilidades, da
individualidade, da tomada de decisões e da identidade. O
indivíduo está inserido numa sociedade que oferta uma
imensidade de atrativos e, com isso, vem o desejo de
descobri-los (CAVALCANTE; ALVES; BARROSO, 2008).
O anseio de conhecer algo novo e sua pouca
capacidade de não saber lidar com situações da vida, como
por exemplo, a interação grupal, da qual tem a capacidade de
influenciar ações para que o indivíduo possa pertencer ao
grupo desejado, faz com que os jovens se tornem susceptíveis
a diversas situações. É durante esta fase que o indivíduo se
desenvolve física e emocionalmente e adota comportamentos
influenciados pelo meio socioambiental. E ai está à
vulnerabilidade para a utilização de drogas, preferivelmente, o
álcool (CAVALCANTE; ALVES; BARROSO, 2008).
O álcool está presente na humanidade desde a
Antiguidade. Existem evidências da utilização desta
substância em diversas culturas antigas. O uso do álcool
estava estreitamente relacionado a rituais religiosos ou
místicos. Com o desenvolvimento das indústrias, a partir da
revolução industrial, ocorreu um grande aumento na produção
e comercialização do álcool, o que aumentou o seu consumo
(FACCIO; 2008).
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Segundo
Pechansky,Szobot e Scivolettob(2004,
p.14),“o álcool é a substância mais consumida entre os jovens,
sendo que a idade de início de uso tem sido cada vez menor,
aumentando o risco de dependência futura”.
O uso abusivo de álcool consiste em uma problemática
amplamente vista no cenário brasileiro, trazendo impactos nos
aspectos biopsicossociais. Abordar essa temática, enfatizando
a faixa etária de adolescentes que, muitas vezes, iniciam o
uso precoce em excesso, significa dizer que se trata de um
complexo problema de saúde pública no país. Afinal, quanto
maior for o número de consumidores dessa substância
psicoativa e quanto menor o conhecimento sobre sua
fisiopatologia e suas implicações na saúde do indivíduo, maior
a chance de se ter impactos negativos na vida destes e na
sociedade (ANJOS; SANTOS; ALMEIDA, 2012).
Sendo assim, essa pesquisa tem o objetivo de buscar
informações sobre o conhecimento científico e empírico dos
jovens estudantes de ensino médio da cidade de Cuité – PB à
respeito da fisiopatologia do álcool no organismo e suas
possíveis consequências.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisafoi feita junto aos alunos do ensino médio de
uma escola localizada no interior da Paraíba. Os sujeitos da
pesquisa constituíram-se de estudantes do ensino médio da
Escola Estadual Orlando Venâncio dos Santos. A mesma
possui 804 alunos sendo distribuídos em 10 turmas de 1º ano,
06 turmas de 2º ano (duas do EJA) 04 turmas de 3º (uma do
EJA).
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A amostra foi composta de 118 alunos; de idades
variáveis; ambos os sexos; no ano letivo; com duas turmas do
1º,2º e 3º matriculados nos turnos diurno e noturno; com os
que estavam presentes em sala de aula no momento da
coleta. Esta pesquisa foi realizada no ano de 2013. Os
critérios de inclusão utilizados foram alunos regularmente
matriculados nas séries do ensino médio da Escola Estadual
Orlando Venâncio dos Santos, de ambos os sexos, de idades
variáveis. Para coleta de dados, aplicou-se um questionário
estruturado auto-aplicável, elaborado pelos pesquisadores, o
qual contemplou informações socioeconômicas, sobre os
hábitos de vida, inclusive sobre o consumo de álcool. Também
abordou os aspectos referentes aos efeitos que o álcool causa
no organismo, a fim de avaliar o nível de conhecimento que
estes jovens têm sobre o assunto.
No momento da coleta, a aplicação do questionário foi
feita em sala de aula, sem a interferência dos professores, e
com supervisão atenciosa e sigilosa da diretora. Precedendo à
realização da entrevista, foi esclarecida a finalidade da
pesquisa, sendo garantido o anonimato. As informações
coletadas foram transferidas para o meio digital por meio de
programas próprios para armazenamento de dados no
software estatístico Microsoft Office Excel, e posteriormente
para análise estatística utilizou-se o programa SPSS 13. Para
concretização da coleta, a pesquisa foi realizada de acordo
com os pressupostos regidos pela Resolução nº 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a aprovação pelo
comitê de ética em pesquisa sob protocolo nº CAAE
19475413.0.0000.5182.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da pesquisa 118 estudantes, entre
adolescentes e adultos, com faixa etária entre 14 e 34 anos de
idade. Foram questionados estudantes do 1o, 2o e 3o ano do
ensino médio.
As variáveis referentes à frequência, o sexo e a renda
estão dispostos na tabela 1, a seguir:

Tabela 1.Caracterização dos estudantes da Escola Estadual Orlando
Venâncio dos Santos, Cuité, PB.

Variáveis

1ªD/N2ª D/N3ª D/N

ALUNOS
Frequência293950
Porcentagem

24,57%33,05%42,37%

SEXO
Feminino41,37%56,41%62%
Masculino58,62%43,58%38%
RENDA
Sem renda11,86%9,32%16,94%
Até 1 salário5,93%11,86%16,94%
2 á 4 salários4,23%3,38%3,38%
Renda maior0%1,69%0%
Não respondeu2,54%6,77%5,08%
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Os resultados obtidos de acordo com o uso
demonstraram um baixo consumo de álcool, onde 62,69% do
total não fazem consumo e 13,54% já fizeram, mas pararam
(Figura 1).Diferentemente da pesquisa apresentada por
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Cerqueira et al (2011), onde em seu estudo 72,99% dos
meninos e 69,33% das meninas consomem álcool. Esse
resultado vai de encontro ao estudo realizado por Malta e
colaboradores (2011), em que o consumo de bebida alcoólica
foi mais prevalente entre as estudantes do sexo feminino. Em
suma, a literatura tem mostrado o uso comum de bebidas
alcoólicas entre adolescentes e jovens, contrariando a
realidade vivida entre os estudantes dessa pesquisa.
1 ANO DIURNO E NOTURNO
3 ANO DIURNO E NOTURNO

2 ANO DIURNO E NOTURNO

31,35%
12,71%
5,93%
4,23%
Sim

17,79%

13,55%

Não

6,77% 5,08%
1,69%

0,84%

Já fez, mais parou

Não respondeu

Figura 1. Consumo do álcool entre os estudantes.

Os resultados demonstram que o consumo do álcool
tem iniciado cada vez mais precocemente, pois dentre as
idades apresentadas prevaleceu a faixa etária de 11 à 15 anos
(Figura 2) assemelhando-se ao I Levantamento Nacional
sobre os Padrões de Consumo de Álcool na População
Brasileira, onde faixa etária no estudo está compreendida
entre 13, 9 e 15, 3 anos para o início do consumo para
adolescentes e jovens, respectivamente (LARANJEIRA et al.,
2007). Os resultados evidenciados no estudo no Primeiro
Levantamento sobre o Consumo de Substâncias Psicoativas
entre Estudantes de Ensino Fundamental (8º e 9º ano) e
Médio (1º a 3º ano) representativo da rede particular de ensino
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do município de São Paulo mencionam que adolescentes com
12 anos (63,6 %) já consumemálcool (NOTO et al., 2010).
Esses estudos remetem o quão alarmante é o consumo
precoce dessa droga.
1 ANO DIURNO E NOTURNO
3 ANO DIURNO E NOTURNO
16,10%

2 ANO DIURNO E NOTURNO

16,94%

17,79%

17,79%
10,16%

4,23%
1,69% 0,84%
5-10 anos

5,93%
5,08%
2,54%

11-15 anos

16-20 anos

0,84%
21-25 anos

Não respondeu

Figura 2. Quando o estudante fez uso pela 1ª vez do álcool.

Os resultados obtidos demonstram que 94,05% dos
estudantes são conhecedores das alterações as quais estes
estão vulneráveis ao utilizarem o álcool (Figura 3). De acordo
com Anjos, Santos e Almeida (2012)o álcool possui
capacidade de alterar toda fisiologia do organismo. Sendo
assim, são vários os prejuízos causados pelo consumo
elevado de bebidas alcoólicas. Esse resultado demonstra-se
preocupante, pois mesmo conhecendo os possíveis danos
provocados por esta droga, os adolescentes ainda a
consomem. Malta e colaboradores (2011) afirmam que as
propagandas abordando os efeitos da droga pode ser um fator

49

CONHECIMENTO X CONSUMO: USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ENTRE
ESTUDANTES DE UMA ESCOLA ESTADUAL DO INTERIOR DA PARAÍBA

estimulante

para

1 ANO DIURNO E NOTURNO
3 ANO DIURNO E NOTURNO

sua

utilização.

2 ANO DIURNO E NOTURNO

40,67%
30,50%
22,88%

Não

Sim

0,84%

1,69% 1,69% 1,69%

Não sabe

Não respondeu

Figura 3. Conhecimento se o álcool traz prejuízos à saúde.

Ao indagar sobre a ressaca, 80,5%, com maior
evidência para a turma do 3ª ano (Figura 4) responderam que
sabiam sobre a mesma. A ressaca é definida pelo surgimento
de vários sintomas decorrentes da cessação do consumo e
redução da concentração do álcool no sangue (WIESE;
SHLIPA; BROWNER, 2000; STEPHENS et al, 2008; POMBO;
SAMPAIO, 2010). Em suma, a ressaca é um mecanismo pelo
qual o organismo informa ao indivíduo que este chegou ao seu
limite. O quadro clínico inicia-se por volta de 6 a 8 horas após
o consumo e pode perdurar até 24 horas (GOMES,
2013).Dessa forma, mesmo depois de ser excretado do
organismo, o álcool continua a trazer danos à saúde do
indivíduo.
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1 ANO DIURNO E NOTURNO
3 ANO DIURNO E NOTURNO

2 ANO DIURNO E NOTURNO

36,44%
25,42%
18,64%

5,08%

3,38%
Não

2,54%
1,69%
0,84%

4,23%
Sim

Não sabe

1,69%
Não respondeu

Figura 4. Conhecimento sobre o que é ressaca.
Atualmente, os meios de comunicação e as políticas
públicas do nosso país ainda deixam lacunas no que tange à
disseminação de informações relevantes à sociedade. Esse
déficit pode ser visto como mostra a questão que se trata a
respeito da Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) onde
apenas 38,97% a conhecia (Figura 5). A SAA é um estado
tóxico agudo que acontece devido à retirada abrupta da droga
depois deuma ingestão prolongada. Ao retirar o álcool, o
organismo entra em desequilíbrio e passa adesenvolver
sintomas opostos ao de costume, como: ansiedade, medo
incontrolável,
tremores,irritabilidade,
agitação,
insônia,
incontinência,
alucinações
visuais,
táteis,
olfatórias,
auditivas,taquicardia, pupilas dilatadas, e sudorese profusa e
aumento dos sinais vitais. A evoluçãograve dessa síndrome
pode levar o indivíduo a desenvolver o delirium
tremens(SMELTZERet al, 2012). Além destes sintomas os
sujeitos podem desenvolver um estado clínico deagitação
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psicomotora e convulsões (LARANJEIRA et al. 2000.; SOUSA,
2013).
1 ANO DIURNO E NOTURNO
3 ANO DIURNO E NOTURNO

2 ANO DIURNO E NOTURNO

26,27%
17,79%
11,86%

18,64%
14,40%

5,93%
0,84%
Não

Sim

2,54% 1,69%

Não respondeu

Figura 5. Conhecimento sobre a SAA
Quanto ao conhecimento das complicações crônicas, o
percentual dos alunos que a conhecia foi de 86,42%, 73,71%,
51,68%, 46,59%, 43,21%, 41,51% 22,87% relacionados ao
alcoolismo; problemas cardíacos e nervosos; distúrbios
nutricionais; impotência e diminuição do desejo sexual; gastrite
e lesões no esôfago; hepatite, gordura no fígado e cirrose,
respectivamente (Figura 6). O uso abusivo e crônico do álcool
altera todos os sistemas orgânicos, comprometendo a
fisiologia cardiovascular; o sistema gastrintestinalocasionando
gastrite erosiva, lesões no esôfago e duodeno, esteatose, ao
contrário da hepatite alcoólica que pode progredir para cirrose
hepática; no sistema hematopoiético provoca anemia,
plaquetopenia e funcionalidade, e comprometimento da série
branca. E, por fim, o sistema endócrino que é afetado pela
redução dos níveis de testosterona, podendo provocar
impotência e perda da libido (SILVA, 2006).
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1 ANO DIURNO E NOTURNO
3 ANO DIURNO E NOTURNO

2 ANO DIURNO E NOTURNO
35,59%

27,96%
27,11%

30,50%

21,18%
20,33%
19,49%
18,64%
14,40%
18,64%
13,55%
11,01%
11,86%
9,32%
9,32%
11,86%
0,84%
5,08% 8,47%
0,84%

20,33%
19,49%
11,86%

Figura 6. Conhecimento a cerca decomplicações crônicas.
A realização de ações de educação e saúde tem a sua
importância reforçada mediante resultados como os da
presente pesquisa, pois Trindade e Correia (1999) ao
realizarem uma revisão da literatura sobre o consumo de
álcool por adolescentes, detectaram que este pode ser
influenciado pela melhora da auto-estima, expectativa face aos
efeitos do álcool e certos desconhecimentos dos efeitos
nocivos desta droga, o que seria amenizado ou erradicado
pela realização de ações educativas no âmbito escolar.
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4 CONCLUSÕES
O consumo de drogas psicoativas é realizado pelo ser
humano desde os primórdios, onde este fazia uso das plantas
medicinais e dos produtos naturais para fins recreativos, bem
como também para a sobrevivência. A utilização dessas
substâncias vem crescendo a alguns anos principalmente
entre os adolescentes, e o álcool vem figurando entre a droga
mais utilizada, pois esta é uma “droga social”, o seu consumo
é “livre” e esta pode ser adquirida mais facilmente.
Percebeu-se que esta droga apresentou baixo consumo
entre a população em estudo quando comparado com a
maioria dos dados abordados na literatura. Foi observado que
os adolescentes e jovens tem um certo conhecimento sobre os
efeitos fisiológicos tanto do ponto de vista danoso, como
também da forma recreativa do álcool.
Assim sendo, faz-se importante a realização de ações
educativas nas escolas sobre a utilização de drogas, pois os
adolescentes, bem como também pessoas de outras idades
não consideram e/ou não entendem o álcool como uma droga,
além do que no presente momento ainda não se tem ações
específicas sobre essa temática nas políticas públicas
implantadas e realizadas no país.
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RESUMO: O comitê de ética em pesquisa foi criado para
defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, garantindo
sua integridade e assegurando o desenvolvimento de uma
pesquisa dentro dos padrões éticos. O objetivo da pesquisa foi
relatar a experiência desenvolvida em um CEP localizado no
município de João Pessoa – PB. Trata-se de um estudo
descritivo, relatando a experiência de trabalho desenvolvida no
CEP do Hospital Universitário Lauro Wanderley da
Universidade Federal da Paraíba. Ressalta-se a relevância do
trabalho desenvolvido por um comitê de ética em pesquisa, na
avaliação no desenrolar de um projeto de pesquisa.
Palavras-chave: Ética em pesquisa. Comitê de ética em
pesquisa. Avaliação.

57

O TRABALHO DESENVOLVIDO POR UM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM
JOÃO PESSOA - PARAÍBA

1 INTRODUÇÃO
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado
interdisciplinar e independente, que deve existir nas
instituições que realizam pesquisas envolvendo seres
humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos
sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões
éticos (BRASIL, 2012).
O
CEP
é
responsável
pela
avaliação
e
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas
envolvendo seres humanos. Este papel está bem estabelecido
nas diversas diretrizes éticas internacionais (CIOMS/OMS,
1995) e brasileiras (BRASIL, 2012), diretrizes estas que
ressaltam a necessidade de revisão ética e científica das
pesquisas envolvendo seres humanos, visando a salvaguardar
a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar do sujeito
da pesquisa.
A primeira resolução brasileira a regulamentar as
pesquisas envolvendo seres humanos foi divulgada em 1988
pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), incluindo diversos
aspectos ligados a recursos utilizados em pesquisas com
indivíduos e preconizando a formação de comitês no interior
das instituições de saúde (BRASIL, 1988), porém não obteve o
alcance necessário de normatização esperado pela
comunidade científica.
Dessa forma, um grupo de trabalho criado pelo CNS e
outros colaboradores elaboraram um novo documento
contemplando amplamente os aspectos éticos necessários à
realização das pesquisas, considerado um marco regulatório
nacional da ética aplicada à pesquisa composto pelos Comitês
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de Ética em Pesquisa (CEPs) e pela Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP), assim ocorreu à publicação da
Resolução 196/96 contendo as Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos,
ficando revogada a Resolução 01/88 (BRASIL, 1996).
O processo de revisão da Resolução CNS 196/96
iniciou-se quinze anos posteriormente, envolvendo uma
consulta pública e submetida à análise dos participantes do
Encontro Nacional dos Comitês de Ética em Pesquisa
(ENCEP), o CNS aprovou a Resolução nº 466 de 12 de
outubro de 2012, revogando as Resoluções CNS 196/96,
303/2000 e 404/2008 (NOVOA, 2014).
Essa nova resolução mais longa e filosófica, divide-se
em 13 partes, ressaltando os princípios da bioética, que
asseguram os direitos e deveres dos participantes da
pesquisa, como: autonomia, não maleficiência, beneficiência,
justiça e equidade, dentre outros (BRASIL, 2012).
A importância desse trabalho pauta-se em mostrar a
transparência do trabalho realizado em um CEP, permitindo a
sociedade obter maior conhecimento no que diz respeito à
regulamentação existente para realização de um processo de
pesquisa.
Desse modo, o objetivo da pesquisa foi relatar a
experiência desenvolvida em um CEP localizado no município
de João Pessoa – PB.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, relatando a
experiência de trabalho desenvolvida no CEP do Hospital
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Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da
Paraíba (HULW/EBSERH/UFPB).
De acordocom Gil (2008), nas pesquisas descritivas é
realizado a descrição das características de uma população,
fenômeno ou de uma experiência. E através, do relato de
experiência o pesquisador tem suporte para relatar os fatos,
realizando sempre um elo com o saber científico já
solidificado.
O trabalho desenvolvido diz respeito ao período
compreendido entre agosto de 2014 a agosto de 2015,
avaliando os seguintes aspectos de composição do CEP, o
trabalho desenvolvido, o protocolo para submissão de
projetos, o avanço com a plataforma Brasil, e um breve relato
da experiência de atuação em CEP.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O CEP do HULW/EBSERH/UFPB, criado em 1997, teve
seu registro aprovado junto à Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa/MS no mesmo ano, está localizado no segundo
andar do referido hospital. O comitê atende as exigências da
Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº466/2012, que
traça as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa
envolvendo seres humanos.
O CEP tem como dever salvaguardar os direitos e a
dignidade dos sujeitos da pesquisa, contribuindo para a
qualidade das pesquisas e a valorização do pesquisador
através do reconhecimento ético do seu trabalho (BRASIL,
2002).
Em relação à composição do CEP, este deve ser
constituído por um colegiado com número não inferior a sete
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membros,
devendo
ter
caráter
multidisciplinar,
multiprofissional, com profissionais de diversas áreas, como
por exemplo, da saúde, das ciências exatas, sociais e
humanas e pelo menos um membro representante dos
usuários, o qual pode ser indicado pelo Conselho Municipal de
Saúde ou associações de usuários, todos os membros têm
mandato de três anos, o qual pode ser renovado (BRASIL,
2002).
O CEP deve ter ainda um coordenador e um funcionário
administrativo, deve ter uma agenda anual das reuniões e um
horário
estabelecido
para
funcionamento,
haja
vistodeterminação da CONEP e Resolução 466/2012.
Quanto às formas de atendimento ao público, os
pesquisadores podem ser atendidos no CEP ou através de
telefones próprios do CEP, quando necessitarem de
orientações ou para receberem pareceres, os quais devem ter
a assinatura da coordenação para ter valor legal perante as
instituições pesquisadas ou perante os sujeitos da pesquisa,
os quais devem exigir o documento antes de fazer a aposição
de sua assinatura no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
Os procedimentos para aprovação de projetos seguem
um protocolo, onde todos os projetos de pesquisa devem ser
encaminhados ao CEP, via Plataforma Brasil, juntamente com
os documentos obrigatórios, Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e/ou Carta de Anuência Institucional, para
que se faça a recepção do projeto e indicação de um relator,
este expedirá seu parecer, o qual posteriormente passará pela
avaliação do colegiado e enviada à Plataforma Brasil, que irá
gerar o parecer consubstanciado, que é a mesma coisa que
uma certidão provisória. O referido parecer é um documento
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que tem a função de informar ao pesquisador se o seu projeto
está aprovado, se está pendente ou se não está aprovado.
Com o parecer consubstanciado aprovado e
devidamente assinado pela coordenação do CEP, o
pesquisador poderá iniciar sua coleta de dados, apresentando
o documento na instituição que se constituirá no cenário de
sua pesquisa ou ao sujeito da pesquisa, o qual deverá ler tal
documento, antes de assinar o TCLE; com o parecer
apresentando pendências, o pesquisador estará impedido de
iniciar sua coleta de dados, até que tais pendências sejam
atendidas pelo pesquisador e enviada à Plataforma Brasil,
onde será submetida a nova avaliação, por um relator e pelo
colegiado; e finalmente, se o parecer estiver com a situação
denominada de “não aprovada”, a pesquisa será retirada e o
pesquisador deverá, se desejar, apresentar outro projeto de
pesquisa à Plataforma Brasil, que esteja dentro das norma da
Resolução 466/2012 do CNS (BRASIL, 2012).
Os projetos de pesquisa concluídos, também devem ser
inseridos na plataforma, como notificação, para que após
avaliação do CEP, possa ser aprovado, a fim de que o
pesquisador possa receber a Certidão Definitiva, haja visto as
publicações só serem viabilizadas mediante a apresentação
de tal documento. Tanto para a emissão da certidão
provisória, quanto para a emissão da certidão definitiva, o CEP
tem até 30 dias expedir o documento, tendo em vista o grande
número de projetos que recebe e as datas das reuniões
ordinárias, assim sendo o pesquisador deve evitar deixar para
fazer tais solicitações às vésperas de suas necessidades.
O pesquisador tem ainda outra ferramenta para atender
suas necessidades, é a chamada EMENDA, a qual é utilizada
quando se fizer necessária uma mudança, quer no título, quer
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na metodologia da pesquisa, quer na inclusão ou exclusão de
um pesquisador colaborador, ou outro detalhe que se
configure importante e que não altere a ideia central do projeto
originalmente aprovado. A emenda também deve ser
encaminhada à Plataforma Brasil para seguir o protocolo de
avaliação de todo projeto.
A Plataforma Brasil, possibilitou que todo o processo de
avaliação de projetos para pesquisa com seres humanos,
transcorresse via on-line, sem que o pesquisador necessitasse
sair de seu ambiente de trabalho ou até mesmo de sua casa
levando consigo pilhas de papel. Entretanto, muitas são as
queixas dos referidos pesquisadores mediante a instabilidade
do sistema, o que gera aborrecimentos e consequente
estresse emocional, ante a perspectiva de perder o prazo de
encaminhamento dos projetos. O grande desafio éestabilizar e
agilizar o sistema de informática, com vistas a se obter uma
maior viabilidade e facilitar o trabalho de todos.
O trabalho desenvolvido no CEP do HULW consiste na
análise rotineira de cada projeto de forma criteriosa e
baseados na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de
Pesquisa do Ministério da Saúde, relacionados aos aspectos
éticos e metodológicos, das pesquisas que incluem
participantes humanos, bem como a análise dos termos de
apresentação obrigatória, com todos os documentos anexos
exigidos, como por exemplo: TCLE, cronogramas de aplicação
dos instrumentos da pesquisa.
No passado se fazia o arquivo dos projetos no CEP,
mas com a Plataforma Brasil toda a documentação fica
arquivada na própria plataforma. A média mensal de projetos é
variável, estima-se que há meses com 30 projetos analisados,
e em período de submissão de projetos do Programa
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Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), já se
chegou à marca de 60 projetos por mês.
O estudo de Novaes, Guilhem, Lolas (2008), realizou
uma avaliação diagnóstica de projetos protocolados no Comitê
de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal (CEP/SES/DF), Brasil, e os autores ressaltam
a importância de não descartar as informações de protocolos
apreciados no comitê, uma vez que, podem oferecer subsídios
para melhor conhecimento do trabalho desenvolvido e servir
de suporte para elaboração de estratégias de trabalho.
Os pontos positivos do trabalho a se considerar são: a
garantia do usuário de seu nome e sua história serem
preservados, mediante o respaldo do CEP, através da
incorporação dos princípios bioéticos da autonomia,
beneficência, não maleficência e justiça, além dos princípios
adicionais contemplados, tais como: confidencialidade,
privacidade, voluntariedade e equidade. O ponto negativo é a
burocratização, mas ao mesmo tempo garantem a ética na
pesquisa (BRASIL, 2002).
Trata-se de um trabalho contínuo e ético, tendo em
vista a necessidade do acompanhamento dos projetos,
responsabilidades dos pesquisadores e dos patrocinadores
visando garantir aos usuários sua integridade.
Corroborando com o estudo de Novaes, Guilhem, Lolas
(2008), onde foram relatadas as atividades desenvolvidas pelo
CEP/SES/Distrito Federal durante o período de 10 anos,
destacando a legitimidade do comitê ao desenvolver com ética
a análise das pesquisas submetidas à avaliação.
4 CONCLUSÕES
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Logo, o breve relato das experiências desenvolvidas em
um comitê de ética em pesquisa, proporciona o
aprofundamento de ideias, e o reconhecimento da importância
desses locais no desenvolvimento do conhecimento científico,
uma vez que, os princípios éticos e morais do ser humano,
devem
ser
respeitados
e
valorizados.
Dessa forma, as normatizações existentes, e a
burocracia, que muitas vezes pode desestimular o desenrolar
de uma pesquisa, deve ser encarada como situações
necessárias para o caráter integro de uma pesquisa científica
realizada de forma eficiente e correta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n°
01/88. Normas de pesquisa em Saúde. Brasília, 1988.
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes e Normas Regulamentadoras de
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, 1996, 19 p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Manual
operacional para comitês de ética em pesquisa.Brasília: Ministério da
Saúde, 2002.
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº
466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova as diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília,
2012.
CIOMS/OMS. Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas
Biomédicas Envolvendo Seres Humanos (incluindo Declaração de
Helsinque corrigida, 1989 e As Fases dos Testes Clínicos de Vacinas e
Medicamentos). Bioética (CFM) 3(2);95-131, 1995.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São
Paulo: Atlas, 2008.
NOVOA, Patrícia Correia Rodrigues. O que muda na Ética em Pesquisa no
Brasil: resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Einstein (São
Paulo), São Paulo, v. 12, n. 1, 2014.

65

O TRABALHO DESENVOLVIDO POR UM COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM
JOÃO PESSOA - PARAÍBA

NOVAES, M.R.C.G; GUILHEM, D.; LOLAS, F. Dez anos de experiência do
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal,
Brasil. Acta Bioethica, v. 14, n. 2, 2008. p.185-192.

66

EFEITO DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM PORTADORES DE
HIPERTENSÃO ARTERIAL

CAPÍTULO 5
EFEITO DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM
PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
Amanda Matias ALVES1
Andréa Karla Costa de LIMA2
Debora Borba dos SANTOS3
Jéssica Mayara Silva dos SANTOS3
Giovanna Pontes VIDAL4
1
.Autora: Aluno da faculdade Mauricio de Nassau João Pessoa do curso de Enfermagem; 2.
Co-autor: Aluno da Faculdade Mauricio de Nassau João Pessoa do curso de Enfermagem; 3.
Co-autor: Aluno da Faculdade Mauricio de Nassau João Pessoa do curso de Fisioterapia; 4.
Orientadora: fisioterapeuta com pós graduação em fisioterapia Hospitalar e em Fisioterapia
Dermato-funcional: mestranda em Efectividad Clinica pela Universidade de Medicina de
Buenos Aires, Docente da Faculdade Mauricio de Nassau João Pessoa.
amandamatias3@gmail.com

RESUMO: A hipertensão arterial é uma das doenças de maior
prevalência dos últimos anos e cada vez buscam-se novos
métodos para seu controle. A mudança no estilo de vida se faz
necessário para uma maior longevidade, através de
alterações, como hábitos saudáveis, sendo fator primordial na
diminuição da pressão arterial. Um dos principais modos de
mudança é através do exercício físico que auxilia para
diminuição de possíveis agravos acometidos pelo descontrole
da pressão arterial. A taxa de mortalidade de indivíduos com
hipertensão é alta e para que essa incidência mude o principal
fator é o diagnóstico precoce, a identificação e controle da
hipertensão arterial, assim diminuindo as complicações
acometidas pela doença. A atividade física é importante, mas
sempre com avaliação de uma equipe multiprofissional
capacitada. Os exercícios podem ser leves, moderados e
vigorosos, sendo os moderados de maior eficácia para o
controle. Deve ser considerada a individualidade de cada
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paciente para a escolha da intensidade, tipo de atividade
(aeróbico ou anaeróbico) e o risco de lesão.
Palavras-chave: Pressão arterial. Controle. Exercícios físicos.
1

INTRODUÇÃO

O Ministério da saúde (2006) cita que a Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde
pública no Brasil e também no mundo. Ela é um dos mais
importantes fatores de risco para o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo
responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente
vascular cerebral, por 25% das mortes por doença arterial
coronariana e, em combinação com o diabete, 50% dos casos
de insuficiência renal terminal.Com o critério atual de
diagnóstico de hipertensão arterial (PA 140/90 mmHg), a
prevalência na população urbana adulta brasileira varia
de22,3% a 43,9%, dependendo da cidade onde o estudo foi
conduzido. A principal relevância da identificação e controle da
HAS reside na redução das suas complicações, tais como:
doença cérebro-vascular, doença arterial coronariana,
insuficiência cardíaca, doença renal crônica e doença arterial
periférica.
Essa multiplicidade de consequências coloca a
hipertensão arterial na origem das doenças cardiovasculares
e, portanto, caracteriza-a como uma das causas de maior
redução da qualidade e expectativa de vida da população
(PASSOS, 2006).
Segundo a V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial (2007), a medida da pressão arterial é o elemento-
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chave para a afirmação do diagnóstico da hipertensão arterial
e a avaliação da eficácia do tratamento.
De acordo com o Manual de Atividades Físicas (2012)
para prevenção de doenças o exercício físico caracteriza-se
por uma situação que retira o organismo de sua homeostase,
pois implica no aumento imediato da demanda energética da
musculatura exercitada e consequentemente, do organismo
como um todo. Assim, para suprir a nova demanda
metabólica, várias adaptações fisiológicas são imprescindíveis
e, dentre elas, os referentes à função cardiovascular durante o
exercício físico.
O tratamento para controlar a hipertensão arterial inclui,
além da utilização de medicamentos, a modificação de hábitos
do estilo de vida (PÉRES, 2003).
Observa-se que mesmo agudamente, a prática de
exercício físico tem um papel hipotensor de relevância clínica,
principalmente para indivíduos hipertensos, o que sugere que
o exercício deve ser indicado no tratamento não-farmacológico
da hipertensão arterial (BRUM, 2004).
Desta forma, surgiu o interesse de averiguar qual o
efeito da prática de exercícios físicos para portadores de
hipertensão arterial, existindo a possibilidade da estabilidade
da pressão arterial, para uma melhor qualidade de vida. Para
cumprir o objetivo proposto, será realizada uma revisão
bibliográfica.
2 MATERIAIS E MÉTODO
O estudo caracteriza -se como descritivo e exploratório,
a partir de uma revisão de literatura, tendo por base livros,
revistas e artigos do banco de dados da SCIELO, revistas e
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manuais contendo categorias teóricas já estudadas por outros
pesquisadores devidamente registrados.As buscas foram
feitas utilizando o Google Acadêmico, que direcionou a
pesquisa para endereços eletrônicos científicos, em especial,
Bireme, e Scielo.
Definiram-se como limites de busca os artigos,
publicados entre os anos de 1999 a 2013, A busca nos bancos
de dados foi realizada utilizando às terminologias comuns em
português e inglês. As palavras-chave utilizadas na busca
foram: hipertensão, pressão arterial e exercício físico
Os critérios de inclusão para a pesquisa foram estudos
sobre o controle da hipertensão arterial devido a prática do
exercício físico, obesidade, metabolismo corporal e
envelhecimento. Foram excluídas informações de sites que
não eram considerados de caráter científico.
Logo em seguida, buscou-se estudar e compreender o
processo da diminuição da pressão arterial e a influência do
exercício físico para isso.
A pesquisa foi realizada desde agosto de 2014 a
setembro de 2015, sob orientação e supervisão da professora
Giovanna Pontes Vidal.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o Ministério da Saúde (2006) para ter
valor de diagnóstico é necessário que a Pressão Arterial deva
ser medida com técnica adequada, utilizando-se aparelhos
confiáveis e devidamente calibrados, respeitando-se as
recomendações para este procedimento
Procedimento para a medida da pressão arterial:
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1. Explicar o procedimento ao paciente, orientando que
não fale e descanse por 5-10 minutos em ambiente calmo,
com temperatura agradável. Promover relaxamento, para
atenuar o efeito do avental branco (elevação da pressão
arterial pela tensão provocada pela simples presença do
profissional de saúde, particularmente do médico).
2. Certificar-se de que o paciente não está com a
bexiga cheia; não praticou exercícios físicos há 60-90 minutos;
não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até
30 minutos antes; e não está com as pernas cruzadas.
3. Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do
paciente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital,
centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A
largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da
circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo
menos 80%.
4. Manter o braço do paciente na altura do coração,
livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e
cotovelo ligeiramente fletido.
5. Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna de
mercúrio ou do mostrador do manômetro aneróide.
6. Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu
desaparecimento, para a estimativa do nível a pressão
sistólica; desinflar rapidamente e aguardas um minuto antes
de inflar novamente.
7. Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente
sobre a artéria braquial, na fossa antecubital, evitando
compressão excessiva.
8. Inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, até
ultrapassar, de 20 a 30 mmHg, o nível estimado da pressão
sistólica. Proceder a deflação, com velocidade constante inicial
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de 2 a 4 mmHg por segundo. Após identificação do som que
determinou a pressão sistólica, aumentar a velocidade para 5
a 6mmHg para evitar congestão venosa e desconforto para o
paciente.
9. Determinar a pressão sistólica no momento do
aparecimento do primeiro som (fase I de Korotkoff), seguido
de batidas regulares que se intensificam com o aumento da
velocidade de deflação. Determinar a pressão diastólica no
desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). Auscultar
cerca de20 a 30mmHg abaixo do último som para confirmar
seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e
completa. Quando os batimentos persistirem até o nível zero,
determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase
IV de Korotkoff).
10. Registrar os valores das pressões sistólicas e
diastólica, complementando com a posição do paciente, o
tamanho do manguito e o braço em que foi feita a medida.
Não arredondar os valores depressão arterial para dígitos
terminados em zero ou cinco.
11. Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas
medidas.
12. O paciente deve ser informado sobre os valores
obtidos da pressão arterial e a possível necessidade de
acompanhamento
O desenvolvimento tecnológico decorrente da
industrialização, a formação e a urbanização das grandes
metrópoles trouxeram resultados, ligadas diretamente à saúde
da população. Uma comunidade que, outrora, era
naturalmente ativa e sujeita a poucos fatores estressantes,
passa a conviver com problemas relacionados com a
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inatividade
física,
dentre
eles
a
obesidade,
a
hipercolesterolemia, a ansiedade e a hipertensão arterial
(SILVEIRA JUNIOR, 1999).
A mudança do estilo de vida é um estilo que deve ser
estimulada em todos os pacientes hipertensos, durante toda a
vida, independente dos níveis da pressão arterial. Existem
medidas de modificação de estilo de vida que, efetivamente,
têm valor comprovado na redução da pressão arterial. Há
eficácia comprovada dos hábitos benéficos na queda de
valores pressóricos e na diminuição do risco para eventos
cardiovasculares (LOPES, 2003). Contudo, o exercício físico
não é um remédio para todas as patologias físicas, podendo
até mesmo ser prejudicial, quando realizado sem supervisão
adequada. (JÚNIOR, 1999)
Existem dados que demonstraram que a caminhada, de
moderada intensidade, por aproximadamente 20 minutos,
realizada em dias alternados, proporcionou quedas
pressóricas importantes, que a maior parte do efeito
hipotensor aconteceu já nas primeiras cinco sessões e que, a
partir deste, houve pouca contribuição para tal efeito, mesmo
com tempos maiores de caminhadas como 30 a 40 minutos,
demonstrando, assim, que a curva dose-resposta do exercício
em hipertensos pode ser decrescente e abrupta, já a partir da
primeira sessão. (VIECILI, 2009)
Para poder promover e manter a saúde, todos os
adultos saudáveis comidades entre 18 e 65 anos precisam
realizar atividade física de intensidade moderada aeróbia (
resistência ) por um período mínimo de 30 minutos em cinco
dias por semana ou de atividade física aeróbia de intensidade
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vigorosa no mínimo de 20 minutos em três dias por semana
(HASKELL, 2007).
O exercício físico aeróbio, realizado regularmente,
provoca
importantes
adaptações
autonômicas
e
hemodinâmicas que vão influenciar o sistema cardiovascular.
Entre essas adaptações, a diminuição nos níveis de repouso
da pressão arterial é especialmente importante no tratamento
da hipertensão arterial de grau leve a moderado, já que, por
meio do exercício físico, é possível para o paciente hipertenso
diminuir a dosagem dos seus medicamentos antihipertensivos
ou mesmo ter sua pressão arterial controlada sem a adoção
de medidas farmacológicas. (RODON, 2003)
Muitas pesquisas ainda deverão ser realizadas, com
maior controle das variáveis intervenientes, para que se
determinem, com maiores detalhes, os mecanismos pelos
quais o exercício físico, de fato, reduz os níveis tensoriais de
indivíduos hipertensos, dando embasamento experimental
mais forte às pesquisas atuais. (JÚNIOR, 1999).
De acordo com a VI Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão existem sugestão da intensidade de exercícios
isotônicos segundo a frequência cardíaca:
• atividades leves: mantêm-se com até 70% da FC
máxima ou de pico, recomendando-se a faixa entre 60% e
70% quando se objetiva o treinamento efetivo eminentemente
aeróbio.
• atividades moderadas: mantêm-se entre 70% e 80%
da FC máxima ou de pico, sendo considerada a faixa ideal
para o treinamento que visa à prevenção e ao tratamento da
hipertensão arterial.
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• atividades vigorosas: mantêm-se acima de 80% da FC
máxima ou de pico, propondo-se a faixa entre 80% e 90%
quando se objetiva o treinamento com expressivo componente
aeróbio, desenvolvido já com considerável participação do
metabolismo anaeróbio.
A tabela 1 apresentar os níveis de PA, segundo as V
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (V DBH), para cada
grupo segundo seu grau de risco (NOBRE, 2010)

A terapêutica anti-hipertensiva exclusivamente por meio
do treinamento físico, na comparação com o tratamento
farmacológico convencional, possibilitou idêntico controle da
pressão arterial sistólica e diastólica e melhor percepção de
qualidade de vida (BUNDCHEN, 2013).
Conforme dados da literatura, destacamos que, para
que a hipertensão arterial esteja sob controle, há necessidade
de haver uma detecção precoce da patologia, o que é
dificultado pela falta de sintomas, na maioria dos casos, como
também da ativa participação dos doentes quanto ao controle
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dos fatores de risco. É necessário que os profissionais da área
de saúde promovam medidas que, além de informar,
funcionem como estímulo para o envolvimento do indivíduo e
sua família no tratamento (SIMONETTI, 2002)
Segundo o Ministério da Saúde (2006) a abordagem
multiprofissional é de fundamental importância no tratamento
da hipertensão e na prevenção das complicações crônicas.
Assim como todas as doenças crônicas, a hipertensão arterial
exige um processo contínuo de motivação para que o paciente
não desista o tratamento.
Sempre que possível, devem fazer parte da equipe
multiprofissional os seguintes profissionais de saúde:
enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social,
professor de educação física, farmacêutico e agentes
comunitários de saúde.
Dentre as ações comuns à equipe multiprofissional, destacamse as seguintes:
• Promoção à saúde (ações educativas com ênfase em
mudanças do estilo de vida, correção dos fatoresde risco e
divulgação de material educativo);
• Treinamento de profissionais;
• Encaminhamento a outros profissionais, quando indicado;
• Ações assistenciais individuais e em grupo;
• Gerenciamento do programa
Os profissionais envolvidos na área de reabilitação
devem considerar as possibilidades terapêuticas, integrando
as principais recomendações baseadas em evidências à
escassez de recursos materiais sofisticados e à diminuição da
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adesão ao tratamento não-farmacológico da HA, comumente
encontrada na Atenção Básica de Saúde (MORAES, 2012).
4 CONCLUSÕES
Foi observado ao longo deste trabalhoa importância de
treinamentos físicos na frequência de duas ou três vezes por
semana como um comportamento importante para saúde
individual e da população podendo assim contribuir para a
diminuição da pressão arterial o que pode equivaler a
benefícios tendo em vista a baixa procura de uma parte da
população aos programas de exercícios mais intensivos.
Profissionais de saúde devem avaliar as diversas
possibilidades terapêuticas, levando em consideração as
principais indicações baseadas em evidências, a escassez de
recursos sofisticados, e a baixa adesão ao tratamento não
medicamentoso.
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2

RESUMO: A perda auditiva induzida por ruído é considerada
um problema social e de saúde pública. O estudo teve por
objetivo avaliar a percepção dos adolescentes frente ao ruído
ambiental,suas queixas, sintomas causados e seus hábitos
auditivos. Participaram 26 adolescentes de ambos os gêneros,
média de idade de 14,8 anos, estudantes do 9º ano do ensino
fundamental II de uma escola da rede municipal de João
Pessoa. Utilizou-se a versão brasileira do questionário YANS
para explorar atitudes dos adolescentes diante ruído e
questões relacionadas aos hábitos auditivos através de
análise por estatística descritiva. Com relação ao questionário
YANS: 42,3% concordam que barulhos e sons altos são
aspectos naturais da nossa sociedade, porém 42,3%
consideram importante tornar o som ambiental mais
confortável. A maioria (84,6%) dos adolescentes apresenta
zumbido e 57,6% consideram-se sensíveis ao ruído. Apesar
disso, 69,2% não se preocupam antes de ir a shows e
discotecas, mesmo com experiências precedentes de
zumbido. Sobre os hábitos auditivos, 92,4% referiram que
ouvem música com fones de ouvido diariamente e 57,7%
ouvem som em casa em volumes altos. São necessárias
ações educativas baseadas nas atitudes e hábitos auditivos
dos jovens,pois elas poderão causar perda auditiva mais
precoce do que outras gerações.
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Palavras-chave: Perda auditiva provocada por ruído. Saúde
do adolescente.Educação em saúde.
1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que
aproximadamente 1,1 bilhões de adolescentes e jovens
adultos estão em risco de perda de audição devido ao uso
inseguro de dispositivos de áudio pessoais, entre eles fone de
ouvido e a exposição a intensidades sonoras elevadas em
locais de entretenimento como bares e eventos esportivos. A
perda auditiva tem consequências bastante negativas para a
saúde física e mental, educação e emprego (2015).
A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é
considerada como um problema social significativo e de saúde
pública. A preocupação dos profissionais de saúde com PAIR
no ambiente de trabalho começou a se estender para as
atividades de lazer. Apesar de a sociedade ter consciência dos
danos provocados pela poluição sonora, exposição
prolongada aos ruídos e dos prejuízos à qualidade de vida, a
população se habituou a tal incômodo que atualmente com
uso de tantas tecnologias, este assunto tem começado a ser
pertinente em pesquisas, principalmente no âmbito escolar
com crianças e adolescentes.
Estudos apontam uma tendência crescente da perda
auditiva em crianças e adolescentes. Isso está relacionado
exposição ao ruído recreativo e as atividades de lazer a
níveis sonoros prejudiciais em locais como ginásios e/ou
academias, frequência em bares e casas de show e o uso
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indevido de dispositivos pessoais de áudio, incluindo
fones de ouvido (HIDECKER, 2008).
Muhr e Rosenhall (2010) relatam que a exposição ao
ruído de intensidade elevada pode provocar diversos
sintomas, entre eles: tontura, intolerância a sons intensos, dor,
otalgia, zumbido e perda auditiva, afetando também a sua
qualidade de vida.
Desse modo, a educação em saúde como medida
preventiva através de programas educativos de conservação
auditiva voltado para crianças e adolescentes se faz
necessário, tendo em vista que as mudanças de
comportamento e atitude podem ser atingidas de forma mais
eficaz se pudermos entender as percepções sobre audição e
ruído.
Diante desse pressuposto, este estudo teve por objetivo
avaliar a percepção dos adolescentes frente ao ruído
ambiental, assim como investigar suas queixas e sintomas
causados pelo ruído, além dos seus hábitos auditivos. A partir
dos resultados desta pesquisa, pretende-se realizar o
planejamento de um programa de promoção e prevenção a
saúde sobre perdas auditivas.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

Tratou-se de uma pesquisa do tipo transversal, de caráter
quantitativo, com uma amostra de 26 estudantes de ambos os
sexos (42,3% masculino e 57,7% feminino); com idade média
de 14,8 anos do 9ª ano do ensino fundamental II de uma
escola municipal da rede pública de João Pessoa.
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A motivação desta pesquisa ocorreu, pois os
professores e diretores a partir da observação dos hábitos
auditivos dos alunos sentiram a necessidade da realização de
uma pesquisa e campanha sobre as práticas preventivas
relacionadas aos hábitos ruidosos dos adolescentes. Sendo
assim, o Grupo de Pesquisa em Audição, Equilíbrio e Zumbido
GEPAEZ da Universidade Federal da Paraíba visitou a escola
para conversar com a direção, onde juntos delimitaram os
objetivos da pesquisa. Inicialmente, foi definido a aplicação de
um questionário com os alunos do 9º ano do ensino
fundamental II, para a partir dos resultados ser realizada uma
campanha de conscientização e aplicação dos questionários
com todos os alunos do ensino fundamental II e do ensino
fundamental I a partir do 2º ano.
Após aprovação do estudo, nas datas e horários
preestabelecidos, a pesquisadora compareceu à escola para
aplicação do questionário. Sempre acompanhada de um
Professor designado pelo Gestor, foi apresentada às turmas
no início das aulas, onde foram esclarecidos os objetivos da
pesquisa e como deveria ser o preenchimento do questionário.
O questionário aplicado foi baseado no estudo de Larceda et
al 2010, que avaliou os hábitos auditivos e comportamento de
adolescentes diante das atividades de lazer ruidosas.
O questionário foi dividido três partes. Na primeira
parte, temos a versão brasileira do questionário Youth Attitude
to Noise Scale – YANS. Este instrumento desenvolvido por
Windén e Erlandsson (2006), foi utilizado na Suécia, EUAe
adaptado para o português brasileiro (2009). Ele é composto
por 19 itens avaliados em uma escala de Likert contendo 5
pontos, que variam de "discordo totalmente " a "concordo
totalmente". Tem por objetivo analisar as atitudes dos jovens
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frente ao ruído, com questões afirmativas divididas em quatro
fatores envolvendo questões correlacionadas, tais como:
atitudes para o ruído associado com aspectos da cultura da
juventude; atitudes para habilidade de se concentrar em
ambientes ruidosos; atitudes para os ruídos diários e atitudes
para influenciar o ambiente sonoro.
Na segunda parte temos questões referentes a queixas
de sintomas auditivos e extra-auditivos relacionados à
exposição ao ruído de intensidade elevada, além de
antecedentes otológicos. Por fim, foram investigados os
hábitos dos adolescentes relacionados com atividades de
lazer ruidosas de intensidade elevada, contendo 14 questões
avaliadas através de quatro opções de respostas (nunca,
eventualmente, várias vezes na semana, diariamente).
A
análise
dosdadosfoi
realizadaatravésde
estatísticadescritivadasvariáveis obtidas, como forma de
caracterizar os dados demográficos.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para analisar as atitudes dos jovens diante de situações
ou eventos com níveis sonoros elevados, foi utilizada a escala
de Lickert, em que os valores mais elevados sugerem atitude
mais positiva para com o ruído (sendo considerado como algo
bom) e os valores mais baixos na escala refletem atitude mais
negativa (ruído considerado como algo ruim).
A análise das atitudes e comportamentos dos jovens
frente ao ruído ficou assim distribuída: questões de 1 a 6
referente a escola, no qual observou-se que mais da metade
discorda em desistir de atividades onde o volume do som é
alto demais. Quando questionados se ouvir música durante as
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tarefas escolares o ajuda a concentrar, as respostas dividiramse, porém, a maioria declara que se concentram melhor
quando ela esta presente. Isso já foi descrito em estudos
anteriores, a exemplo de Vogel et al (2008) e Larcerda (2010).
O comportamento dos jovens em discotecas, bailes,
shows de rock e/ou eventos esportivos foi descrito pelas
questões de 7 a 10. Quando questionados se acham
desnecessário utilizar protetor auditivo nesses locais, as
respostas dividiram-se, porém, a maioria concorda que não há
necessidade de utilizar, assim como concordam que o volume
do som não parece ser problema.
A falta de conhecimento e interesse dos adolescentes
acerca das medidas de prevenção auditiva pode ser atribuída
ao fato da perda auditiva não se manifestar durante os
primeiros anos de exposição ao ruído. A maioria das pessoas
com perdas auditivas leves em altas freqüências não esta
ciente do problema, não usa proteção adequada e também
não imagina o impacto que a perda auditiva pode causar em
sua qualidade de vida no futuro (ZOCOLI et al, 2009).
As atitudes dos jovens frente ao ruído ambiental são
descritas por meio das questões 11 a 19. Observa-se que a
maioria dos adolescentes considera importante tornar o som
do ambiente mais confortável, porém, acham que barulhos e
sons altos são aspectos naturais da nossa sociedade. Com
relação ao fato de não gostar quando está quieto ao redor,
respostas dividiram-se, porém a maioria concorda não gostar.
Os resultados podem ser observados na tabela 01.
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Tabela 01: Versão brasileira do questionário Youth Attitude to Noise
Scale–YANS (N=26)
Atitudes frente ao ruído

1.Ouvir música enquanto faço
tarefa escolar ajuda a me
concentrar.
2. Estou preparado para fazer
algo quetorne o ambiente
escolar mais silencioso.
3. Consigo me concentrar
mesmo se há muitos sons
diferentes a minha volta.

4. Eu acho que a sala de aula
deveria ser silenciosa e
calma.
5. Estou preparado para desistir
de atividades onde o volume do
som é alto demais.
6. O volume do som na minha
escola é confortável.
7. O volume do som, em geral, é
alto demais.
8. Quando o nível de som está
muito alto, eu considero a
possibilidade de sair dos
locais.
9. Acho desnecessário utilizar
protetor auditivo quando estou
nestes locais
10. O volume do som não é um
problema.
11. O nível do som deveria ser
diminuído.
12. É importante para mim,
tornar o som do meu ambiente
mais confortável.
13. Não gosto quando está
quieto á minha volta.
14. Barulhos e sons altos são
aspectos naturais da nossa
sociedade.
15. O barulho do trânsito não é
perturbador.
16. Os sons de ventiladores,
geladeiras, computadores,
etc., não me perturbam.
17. Para mim, é fácil ignorar
barulho de trânsito.
18. Deveria haver mais regras
ou regulamentos para o volume
de sons na sociedade.
19. Quando não posso me
livrar de sons incômodos, eu
me sinto desamparado.

Sem
resposta

Concordo
totalmente

Concordo

Indeciso

Discordo

Discordo
totalmente

0%

38,5%

19,2%

0%

30,8%

11,5%

11,5%

15,5%

15,4%

19,2%

23,1%

15,4%

3,8%

15,4%

34,6%

3,8%

23,1%

19,2%

3,8%

26,9%

15,4%

11,5%

11,5%

30,8%

11,5%

7,7%

7,7%

3,8%

15,4%

53,8%

11,5%

19,2%

15,3%

7,7%

30,8%

15,4%

27,7%

0

11,5%

23,1%

42,3%

0%

23,1%

3,8%

23,1%

19,2%

30,8%

15,4%

7,7%

11,5%

7,7%

38,5%

19,2%

3,8%

19,2%

38,5%

7,7%

23,1%

7,7%

3,8%

15,4%

19,2%

3,8%

19,2%

38,5%

0%

42,3%

38,5%

11,5%

3,8%

3,8%

0%

34,6%

26,9%

7,7%

11,5%

19,2%

7,7%

30,8%

42,3%

15,8%

3,8%

0%

15,4%

0%

7,7%

11,5%

0%

38,5%

42,3%

3,8%

19,2%

14

0%

26,9%

3,8%

0%

11,5%

34,6%

7,7%

38,5%

7,7%

15,4%

15,4%

34,6%

3,8%

7,7%

23,1%

19,2%

23,1%

30,8%

15,4%

7,7%

3,8%

Fonte: Dados da pesquisa, 2015
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Também foram questionados sobre as queixas e sintomas
que poderiam estar relacionados com a exposição a níveis de
intensidade sonora elevados. Observa-se que 84,6% dos
adolescentes apresentam zumbido e 57,6% consideram-se
sensíveis ao ruído. O que corrobora com o estudo de Sanchez
(2014) que através de questionário dos 170 alunos, 93
(54,7%) responderam que têm ou já tiveram zumbido nos
últimos 12 meses. Estudos de Lacerda et al (2010), também
observa-se que 38,4% dos adolescentes apresentaram
zumbido e consideram-se sensíveis ao ruído.
Apesar disso, 69,2% dos entrevistados não se preocupam
antes de ir a shows e discotecas, mesmo com experiências
precedentes de zumbido, como pode ser visto na tabela 2.
No estudo de Lacerda et al (2010), 85,6% dos jovens
referiram também não se preocupar antes de ir a shows e
discotecas mesmo relatando experiências precedentes de
zumbido ao sair destes locais.
Tabela 02: Queixas e sintomas referidos pelos
adolescentes
Queixas e Sintomas
Perda de audição.
Perda de audição temporária.
Perda de audição permanente.
Infecções auditivas constantes.
Sente um ouvido melhor que o outro.
Sente zumbido.
Considera-se sensível ao ruído.
Sente dor diante de volumes altos.
Preocupa-se, antes de sair para balada
por causa da experiência precedente de
zumbido.

Sim

Não

11,5%
11,5%

88,5%
88,5%
100%
76,9%
57,7%
15,4%
42,4%
76,9%
69,2%

23,1%
42,3%
84,6%
57,6%
23,1%
30,8%

Fonte: Dados da pesquisa, 2015
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Através
do
questionário
de
hábitos
auditivos,
comportamento dos jovens em relação às atividades que
poderiam expô-los a intensidades sonoras elevadas, pode
observar através da tabela 3 que mais da metade (57,7%)
referiu que eventualmente frequentam discotecas, danceterias
e/ou bailes.
No estudo de Lacerda (2010), o levantamento dos hábitos
para balada chamou ainda mais atenção porque ele mostra o
resultado de uma causa direta de zumbido. Entre os
entrevistados, 82% costumam frequentar festas, shows e
baladas, o que é bastante típico dessa faixa etária.
Um número expressivo da amostra (92,4%) referiu que
ouvem música com fones de ouvido diariamente e 57,7%
ouvem música com equipamento de som em casa em volumes
altos.
O hábito de escutar música (utilizando fones de ouvido, ou
com equipamento de som ou no carro) são os mais comuns
entre os jovens, o que vem sendo encontrado na literatura
como um comportamento cada vez mais comum entre os
adolescentes, e podem ser um risco para a audição
(LACERDA et at, 2010).
De acordo com estudos de Sanchez (2014), entre as
possíveis causas dos casos de zumbido, a pesquisa colocou
em evidência condutas de risco já documentadas a respeito
dos jovens e da música: 95% dos adolescentes disseram ouvir
música com fones de ouvido.
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Tabela 03: Descrição dos hábitos auditivos e comportamento em
relação à exposição a eventos ruidosos
Hábitos auditivos

Sem
resposta

Nunca

Eventualmente

1. Frequenta danceterias ou bailes

3,8%

38,5%

57,7%

2. Vai a shows de música popular ou
rock

3,8%

57,7

30,8%

7,7%

61,5%

15,5%

23%

7,7%

92,3%

61,5%

19,2%

23,1%

76,9%

3. Frequenta academia de ginástica
4. Vai ao cinema
Pratica eventos esportivos
5.
(motociclismo,...)
6. Participa de festas típicas regionais.

3,8%

7. Pratica mergulho, caça submarina
ou vôo*
8. Realiza atividade de caça ou tiro
com armas de fogo
9. Toca instrumento musical (banda ou
orquestra)*
10. Ouve música usando fones de
ouvido

7,7%

69,2%

15,4%

7,7%

84,6%

7,7%

73,1%

11. Ouve música com equipamento
de som de casa em volume saltos
12. Ouve música com o equipamento
de som do carro em volumes altos
13.
Faz uso de ferramentas ou
máquina ruidosa
14. Considera sua casa como um
ambiente ruidoso

Várias vezes
na semana

Diariamente

15,4%

3,8%

3,8%

7,7%

7,7%

11,5%

3,8%

3,8%

92,4%

23,1%

11,5%

7,7%

57,7%

53,8%

3,8%

7,7%

34,6%

3,8%

57,7%

23,1%

7,7%

7,7%

3,8%

53,8%

15,4%

15,4%

11,5%

Fonte: Dados da pesquisa, 2015

Fazem-se necessárias campanhas preventivas a respeito
dos hábitos ruidosos dos adolescentes, o que corrobora com o
estudo de Sanchez (2014), no qual relata que a adolescência
é caracterizada por grandes transformações físicas e
psicológicas, sendo marcada por intensos processos
conflituosos, além de persistentes esforços de auto-afirmação.
Entretanto, isto não significa que o adolescente seja
impermeável a orientações objetivas de causa, efeito e
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profilaxia de tudo o que diga respeito à integridade da sua
saúde.
4

CONCLUSÕES
Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar que o
comportamento de adolescentes do 9º ano do ensino
fundamental II relacionado às atitudes e os hábitos auditivos
pode ser nocivo à saúde. Tendo em vista que os integrantes
da pesquisam apresentam atitudes que poderão gerar perda
auditiva mais precoce do que outras gerações.
Os achados do estudo reforçam as pesquisas já
publicadas e comprovam a necessidades de ações educativas
baseadas no comportamento relacionado às atitudes e os
hábitos auditivos dos jovens. Deste modo, pode-se atuar mais
objetiva e diretamente na orientação, conscientização e
prevenção dos prejuízos decorrentes da exposição ao ruído
ambiental e atividades de lazer.
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RESUMO: O início do uso de álcool e de outras drogas,
geralmente, ocorre na adolescência e tem sido cada vem mais
frequente nesta faixa etária.Este capítulo relata a experiência
de um Projeto de Extensão acerca da temática “drogas” com
adolescentes (15 a 19 anos), matriculados em uma Escola
Estadual de Ensino Médio do município de Campina Grande –
PB, ancorado na educação problematizadora como alternativa
potencial para elaboração das oficinas e condução do
trabalho.Tem envolvido graduandos de Odontologia,
Enfermagem e Psicologia em ações de promoção à saúde e
prevenção ao uso de drogas (lícitas ou ilícitas) desenvolvidas
com uso das Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem.
Dentre as atividades e oficinas, elenca-se: rodas de diálogo,
narrativas com Situações Problema, curta metragens, filmes,
dinâmicas, música, teatro, apresentando e disparando a
discussão sobre os caminhos nocivos do uso das
drogas:evasão escolar, agressividade, desestabilização
familiar e prostituição. Têm-se contribuído com a formação dos
extensionistas, ressaltando o significado do planejamento,
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daaprendizagem e sua importância nos processos de
inovação curricular, com perfis de profissionais críticos e
reflexivos e, em paralelo, com os adolescentes, o despertar de
uma consciência formadora de uma educação preventiva ao
uso indevido de drogas.
Palavras-chave: Aprendizagem baseada em problemas.
Promoção da saúde. Assistência integral à saúde da criança e
do adolescente.
1 INTRODUÇÃO
O consumo de substâncias psicoativas é um grave
problema de saúde pública. O início do uso de álcool e de
outras drogas, geralmente, ocorre na adolescência e tem sido
cada vez mais frequente nesta faixa etária (CARDOSO,
MALBERGIER, 2014). O uso destas substâncias por
adolescentes preocupa a saúde pública contemporânea
constituindo uma realidade que penetra cada vez mais cedo
na vida dos jovens (GARCIA, PILLON, SANTOS, 2011).
Drogas como o álcool, tabaco, crack, maconha, entre
outras, destroem o caráter e comprometem o sentido da
realidade, diminuindo o senso de responsabilidade,
desestabilizando o indivíduo e a família (COLODEL et al.,
2009).
É caracterizada, ainda, por manifestações psicológicas
quando o químico-dependente percebe ser indispensável o
uso da droga para a continuidade do bem-estar, das suas
relações interpessoais e das práticas das atividades diárias
(DIETZ et al, 2011).
A adolescência, compreendida por um período especial
na vida do indivíduo, é marcada por transformações que,
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naturalmente, ele se afasta da família e se integra a grupos de
pessoas que consideram iguais a ele (SILVA et al., 2013). A
adesão a tais grupos acaba sendo um fator determinante na
sua formação psicossocial e caráter e, dessa forma, se o
grupo consome drogas, haverá uma situação de interesse de
membros que pertencem ao círculo, para iniciar o adolescente
ao consumo, prevalecendo uma pressão moral para sua
adesão (SILVA et al., 2013).
O alerta precisa ser compreendido dentro da dimensão
político-pedagógica, em que os profissionais da saúde devem
exercer no seu cotidiano de trabalho, intervenções de
abordagem interdisciplinar e multidisciplinar, buscando assim,
adaptar os conteúdos de seus programas a este público e
diferí-los quanto ao tipo de abordagem, se individual ou
coletiva (SILVA et al., 2013).
A escola tem o papel de ser agente transformador, no
entanto, este mesmo âmbito educacional está propício a
fatores que predispõem os adolescentes ao uso de álcool e/ou
drogas, como por exemplo, a falta de motivação para os
estudos ou o mau desempenho escolar (SCHENKER e
MINAYO, 2005).
Outros fatores de risco como a disponibilidade de
drogas na comunidade de vivência ou propaganda através da
mídia juntamente à desorganização social e outros elementos
predisponentes no âmbito familiar produzem uma sintonia de
fatores que irão levar o jovem ao caminho das drogas
(SCHENKER e MINAYO, 2005).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca que a
dependência química deve ser tratada como uma doença
médica crônica e também como um problema social (PRATTA
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et al., 2009). Não somente a saúde psíquica e sistêmica é
afetada por aqueles que consomem as drogas lícitas e ilícitas,
como também, a saúde bucal (DAVOGLIO et al, 2009). Nesse
sentido, a saúde bucal torna-se debilitada, apresentando
alterações no fluxo salivar, desgastes dentais, problemas
periodontais, xerostomia, entre outros agravos (COLODEL et
al., 2009).
A família é o ambiente fundamental para o
desenvolvimento psicossocial do adolescente. Os pais que
estão mais atentos às atividades desenvolvidas pelos filhos,
estes apresentam menor envolvimento com o álcool, tabaco e
outras drogas (MALTA et al., 2011).
Além do posicionamento da família, a sociedade deve
evoluir de uma posição passiva e de estímulo, reconhecendo
os riscos da exposição precoce e propor medidas de controle,
como, por exemplo, a proibição da propaganda de álcool e
tabaco (MALTA et al., 2011), diminuindo assim, a
vulnerabilidade para aquisição de outras substâncias
psicoativas.
Torna-se urgente a ação da tríade: família, escola e
sociedade, traçar ações de promoção à saúde e prevenção do
uso destas substâncias, visto que tal relação estabelecida
entre estas vertentes é a base inicial para educar o
comportamento
do
adolescente
durante
o
seu
desenvolvimento e, influenciar, de modo relevante, as
escolhas para uma melhor qualidade de vida.
Este trabalho objetivou relatar uma experiência
extensionista envolvendo adolescentes de 15 a 19 anos,
matriculados em uma Escola Estadual no município de
Campina Grande – PB, utilizando Metodologias Ativas de
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Ensino-Aprendizagem para apresentar a solução de
problemas como uma forma de participação ativa e de diálogo
constante entre mediadores (extensionistas) e participantes (a
comunidade e a escola) no que concerne ao ensino, pesquisa
e extensão.
2 MATERIAIS E MÉTODO
O presente relato faz parte das ações do Projeto de
Extensão “Adolescendo sem álcool, crack ou outras
drogas: uma proposta transdisciplinar de abordagem”
desenvolvido por extensionistas dos cursos de Odontologia,
Enfermagem e Psicologia sob a coordenação do
Departamento de Odontologia em Parceria com os
Departamentos de Enfermagem e Psicologia da Universidade
Estadual da Paraíba – UEPB. O projeto encontra-se em
andamento e as atuações têm o intuito de construir um canal
permanente entre os acadêmicos de diferentes áreas
doconhecimento (saberes) acerca do mesmo eixo temático:
Promoção à Saúde e prevenção ao uso de drogas na
adolescência.
O público-alvo das ações aqui relatadas foi de
adolescentes, na faixa etária de 15 a 19 anos, devidamente
matriculados nos anos de 2013 e 2014 na Escola Estadual de
Ensino Médio Dr. Hortênsio de Souza Ribeiro (PREMEN) em
Campina Grande – PB, e respectivos professores.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba sob o
CAEE:22861613.5.0000.5187.Os participantes com mais de
18 anos assinaram o próprio Termo de Consentimento Livre e
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Esclarecido e aqueles de idade inferior a 18 anos, tiveram o
consentimento dado por seus responsáveis.
Na área da saúde, têm-se apontado caminhos
inovadores para a capacitação e formação dos profissionais,
logo, se enfatiza a necessidade urgente da modernização da
educação, de modo que, esta possa acompanhar as
transformações ocorridas no mundo. Fala-se então, das
Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem, dandodestaque
a Problematização e a Aprendizagem Baseada em Problemas
(APB/PBL), em que os graduandos passam a desenvolver um
perfil crítico-reflexivo, em que tendem a procurar o
conhecimento por si, sob orientação de um facilitador ao se
depararem com uma situação problema.
Utilizar a problematização como uma das formas de
metodologia está indicada quando os temas a serem
trabalhados estejam relacionados com a vida em sociedade, e
a partir disto, os envolvidos passem a ser estimulados a
aprender a resolver as problemáticas em questão.
As metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem vêm
sendo utilizadas a fim de obter a criatividade dos
extensionistas na elaboração das atividades, de forma a atrair
o público adolescente com ludicidade, sensibilizando-os,
levando conhecimento, despertando a curiosidade, reflexão e
a troca de experiências entre todos os atores sociais:
adolescentes, graduandos e professores.
Com intenção didática e pedagógica, o arco de
Maguerez (PRADO et al., 2012) foi desenvolvido, apresenta
edistribui, por meio de cinco fases, a construção de um perfil
crítico-reflexivo:
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Aplicação à
realidade
(prática
transformadora)

Observação e
definição dos
problemas da
realidade

Perfil
Crítico-reflexivo
Identificação
dos pontoschave do
problema

Hipósteses de
solução

Teorização

Figura 1 - Arco de Maguerez (PRADO et al., 2012)

A partir das Situações Problemas identificadas pelos
extensionistas, professores da escola e os próprios
adolescentes é que foram criadas e desenvolvidas as oficinas.
Recursos,
como:
narrativas,
cartazes,
mesas
demonstrativas, vídeos (curta metragem), teatro, músicas e
dinâmicas foram desenvolvidos como disparadores do
processo de aprendizagem, para busca e construção do
conhecimento a ser problematizado.
Para o diagnóstico inicial da realidade e com a finalidade
de traçar o perfil dos participantes, questionários de sondagem
foram aplicados, tanto com os adolescentes, como com os
professores.
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Com os jovens o objetivo foi traçar o perfil sócio-biodemográfico, se faziam uso de alguma substância psicoativa,
acesso e autopercepção em saúde bucal, características
comportamentais e de estilo de vida com relação aos hábitos
de higiene bucal e o uso de drogas.
O elenco de variáveis do questionário dos professores
compreendeu: titulação, tempo que leciona na escola,
disciplina que leciona, participação no curso organizado pela
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), meio
através do qual conhece e se atualiza sobre a temática em
questão, abordagem do tema em sala de aula, comportamento
dos alunos diante
do
conteúdo, expectativa
do
desenvolvimento do projeto na escola, participação nos
momentos de oficina, problemáticas que necessitam de mais
abordagens em sala de aula.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Antes de iniciaro projeto na escola, os acadêmicos de
Odontologia, Enfermagem e Psicologia participaram de um
momento de sensibilização com visitas à Fazenda do Sol,
instituição (ONG) que acolhe dependentes químicos que
procuram voluntariamente tratamento. Os graduandos
puderam acompanhar arotina dos internos, conversar acerca
do projeto de Promoção à Saúde nas escolas e trocar
experiências.
Posteriormente à fase de sensibilização, foi realizado o
primeiro contato com a escola, apresentado o projeto aos
professores e diretores e aplicado o questionário de
sondagem. Momento que contribuiu para elaboração das
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oficinas, dado o diagnóstico prévio da realidade escolar
esclarecido pelos professores e a direção da escola.

Figura 2- Apresentação do projeto aos professores e diretores

No acolhimento e apresentação do projeto aos
adolescentes foi estabelecido um pacto de convivência, em
que foi destacadoo “agir com respeito e ética” diante de todas
as atividades que seriam realizadas. Um vídeo (curta
metragem) “Escolha viver sem drogas” (DESENHO
AMBIENTAL, 2008), foi utilizado como disparador da
problematização.

Figura 3–Apresentação da proposta do projeto e estabelecimento dos
pactos de convivência
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Através de leituras e debates de narrativas disparadoras
de temas, a exemplo do “Uso das drogas e suas
consequências”, uma sequência de questionamentos,
elaborados pelos próprios adolescentes, eram gerados e
escolhidos como questões de aprendizagens mais potentes
para nortear as próximas oficinas.

Figura 4 - Elaboração e leitura dos desfechos das narrativas e leitura
individual da Situação Problema (SP)

A partir de letras de músicas, os acadêmicos
estimulavam os jovens a debater a temática, em que puderam
refletir e apontar a frase que mais lhes chamava atenção.
Dinâmicacomo a do “mito ou verdade” abordoutemas
como o álcool e o tabaco e trouxe respostas a questões
anteriormente levantadas, gerando novo debate sobre o
assunto, fazendo com que os jovens se posicionassem como
agente crítico-reflexivo acerca do assunto.
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Figura 5 - Dinâmica "mito ou verdade"

Uma mesa demonstrativa foi preparada para apresentar
o tema o uso do tabaco e seus malefícios. Representado pelas
diversas marcas que existem no mercado, a mesa enfatizou
os malefícios que cada substância, presente no cigarro (e
derivados do tabaco), pode ocasionar ao organismo.

Figura 6 - Mesa demonstrativa

A partir de um experimento (LUPI, DUBOW, FERREIRA,
2013) garrafa tipo pet (2 litros), algodão, cano de silicone e
cigarro, foi montado um pulmão artificial simulando o tragar de
um cigarro. O intuito desta oficina foi mostrar aos adolescentes
as consequências danosas das substâncias contidas no
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cigarro nopulmão (representado pelo algodão) de pessoas
fumantes.

Figura 7 - Experimento do pulmão artificial

A ferramenta do teatro despertou o desejo pelo
conhecimento, além de ser uma forma de entretenimento
saudável. O uso da linguagem corporal foi de extrema
importância e pôde-se perceber quão chamativa e motivadora
foi a peça teatral e o que ela despertou em cada jovem que
estava presente. O processo de formação consciente foi
valorizado e gerou uma atitude reflexiva diante das situações
apresentadas aos alunos.

Figura 8 - Encenação da peça teatral
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Os adolescentes menores de 18 anos que devolveram os
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido assinados pelos
responsáveis também participaram de um estudo, por meio
das respostas fornecidas a um questionário, instrumento já
validado(SENAD, 2010), que buscou avaliar o perfil sócio-biodemográfico do adolescente e de seus familiares, a
autopercepção de saúde bucal, e o perfil do uso de
substâncias psicoativas.
Após uma série de oficinas, e identificando os resultados
positivos das atuações, os professores, mais sensibilizados
com as atividades do projeto, passaram a participar
conjuntamente das atividades.
4

CONCLUSÕES
Para os graduandos de Odontologia, Enfermagem e
Psicologia a experiência no projeto vem favorecendo a
reflexão do processo de trabalho através dos espaços de
diálogos e percepções sobre as atividades que foram
desenvolvidas, bem como, as dificuldades na integralidade
das ações, em que os sujeitos e disciplinas dialogam sobre as
distintas lógicas, fazendo aflorar saberes transdisciplinares
articulados a múltiplas mãos.
Ademais, a metodologia adotada no projeto tem
trazidoresultados positivos, pois a reflexão coletiva, a
necessidade do diálogo, do reconhecimento do contexto e das
novas perspectivas são base para a (re) construção de novos
caminhos entre teoria, prática, ensino e aprendizagem.
Para a escola envolvida estimulou-se que os
educadores pudessem criar resolutividades para a temática
em questão, respeitando os saberes socialmente elaborados,
104

“ADOLESCENDO SEM DROGAS”
O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO APRENDIZAGEM NA
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

estabelecendo, conjuntamente aos discentes, uma harmonia
entre o que foi transmitido e o que é pertinente à realidade
biopsicossocial do público envolvido e à realidade escolar, de
forma a programar uma educação permanente no combate às
drogas e, ao mesmo tempo, transformando a comunidade
participante em multiplicadores de saúde.
As
perspectivas
englobam
os
adolescentes
participantes, despertando-lhes uma consciência reflexiva e
crítica, os tornando mais responsáveis diante das suas
escolhas, trazendo ao seu cotidiano uma educação preventiva
do uso indevido de drogas, em que exercerão o papel de
sujeito da ação e não um objeto de manipulação, evitando
assim, o enfoque repressivo e excludente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARDOSO, R.L.D.; MALBERGIER, A. A influência dos amigos
no consumo de drogas entre adolescentes. Estud. Psicol., v.31, n.1, p. 6574, 2014.
COLODEL, E.V.; SILVA, E.L.F.M.; ZIELAK, J.C.; ZAITTER, W.; MICHELCROSATO, E.; PIZZATTO, E. Alterações bucais presentes em
dependentes químicos. RSBO, v. 6, n. 1, p.44-48, 2009.
DAVOGLIO, R.S.; AERTS, D.R.G.C.; ABEGG, C.; FREDDO, S.L.;
MONTEIRO, L. Fatores associados a hábitos de saúde bucal e utilização
de serviços odontológicos entre adolescentes. Cad. Saúde Pública, v. 25,
n. 3, p. 655-667, 2009.
DESENHO AMBIENTAL. Escolha viver sem drogas. 2008. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=gevRLwxvzQY>.
Acesso
em:
25/09/2015.
DIETZ, G.; SANTOS, C.G.; HILDEBRANDT, L.M.; LEITE, M.T. As relações
interpessoais e o consumo de drogas por adolescentes. Rev. Eletrônica
Saúde Mental Álcool Drog, v. 7, n. 2, p. 85-91, 2011.
GARCIA, J.J.; PILLON, S.C.; SANTOS, M.A. Relações entre o contexto
familiar e uso de drogas em adolescentes de ensino médio. Rev. LatinoAm. Enfermagem, v. 19, n.1, p. 753-761, 2011.

105

“ADOLESCENDO SEM DROGAS”
O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO APRENDIZAGEM NA
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

LUPI, Marcia Estela Argüeles; DUBOW, Michele; FERREIRA, Maira.
"Projeto interdisciplinar "Uso de drogas: É legal?" Como ação do PIBID
Ciências/Matemática".
2013.
Disponível
em:
<http://cti.ufpel.edu.br/cic/arquivos/2013/CH_00568.pdf>.
Acesso
em:
24/09/2015.
MALTA, D.C.; MASCARENHAS, M.D.M.; PORTO, D.L.; DUARTE, E.A.;
SARDINHA, L.M.; BARRETO, S.M.; NETO, O.L.M. Prevalência do
consumo de álcool e drogas entre adolescentes: análise dos dados da
Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Rev. Bras. Epidemiol, v. 14, n. 1, p.
136-146, 2011.
PRADO, M.L.; VELHO, M.B.; ESPÍNDOLA, D.S.; SOBRINHO, S.H.;
BACKES, V.M.S. Arco de Charles Maguerez: refletindo estratégias de
metodologia ativa na formação de profissional de saúde. Esc Anna Nery,
vol 16, n. 1, p. 172-177.
PRATTA, E.M.M. O processo saúde-doença e a dependência química:
interfaces e evolução. Psic. Teor. e Pesq., Brasília, v. 25, n. 2, p. 203-211,
2009.
SCHENKER, M.; MINAYO, M.C.S. Fatores de risco e de proteção para o
uso de drogas na adolescência. Ciência e Saúde Coletiva, v. 10, n. 3, p.
707-717, 2005.
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas; Centro Brasileiro de
Informações sobre Drogas Psicotrópicas. (Orgs.). VI Levantamento
Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes
do Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada de
Ensino nas 27 Capitais Brasileiras. São Paulo, SP: Secretaria Nacional
de Políticas sobre Drogas. 503 p., 2010.
SILVA, M.H.N.; ÁVILLA, A.L.; ALVES, L.S.R.; REIS, I.R.; RAFAEL, J.C.
Atenção básica e o uso de álcool e drogas por adolescentes: prevenção e
conduta. Rev. Eletrônica Gestão e Saúde, vol. 4, n. 2, p. 317-336, 20

106

FORMAÇÃO EM SAÚDE: O QUE DIZEM AS DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS?

CAPÍTULO 8
FORMAÇÃO EM SAÚDE: O QUE DIZEM AS
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS?
Renata de Oliveira CARTAXO1
Robson Cesar ALBUQUERQUE2
1

Mestranda em Saúde Coletiva e Gestão Hospitalar. Faculdade do Norte do Paraná.
2
Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil.
rena_cartaxo@hotmail.com

RESUMO: A criação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos de graduação da área da saúde (DCN) se deu em
meio de um longo processo construtivo, disputado e
dialogado, contudo, tão somente a sua publicação, leitura e
debates não são suficientes para a incorporação de seus
objetivos, metas e eixos pelas instituições. Todas as
mudanças necessárias para que isso ocorra também envolve
novas disputas ideológicas e de poder dentro do ensino.O
presente trabalho se propôs a discutir, a partir de uma
abordagem qualitativa de leitura e análise, trechos presentes
nas DCN comuns aos cursos da saúde a partir de uma revisão
narrativa e documental de portarias e artigos relacionados
desde a promulgação da Constituição de 1988. Foi possível
narrar dois pontos distintos capazes de elucidar como se deu
a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais, a que elas
se propõem: 1)Breve histórico e2)Objeto, Objetivos e
formato.Foi possível concluir que faz-se necessário que as
práticas pedagógicas sejam diferenciadas, humanizadas,
discutidas, inovadas, que seja integrada à realidade social e
epidemiológica, às políticas sociais e de saúde, oportunizando
a formação profissional contextualizada e transformadora.
Palavras-chave: Educação na saúde. Diretrizes para a
educação. Práticas educativas.
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1 INTRODUÇÃO

A criação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos de graduação da área da saúde (DCN) se deu em
meio de um longo processo construtivo, disputado e dialogado
a partir do período pós-ditadura militar. A elaboração do texto
das DCN considerou uma série de acontecimentos e
influências nacionais. Contudo, podem-se pontuar três
momentos cruciais considerados na ideia e proposição das
DCN: 1) a promulgação da Constituição Brasileira em 1988 e o
estabelecimento de um sistema único para as ações e os
serviços de saúde; 2) a homologação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), em 1996, permitiu a flexibilização
dos currículos. Diversos atores sociais contribuíram para a
elaboração das DCN em todo o país; 3) a elaboração do Plano
Nacional de Educação em 2001 (BRASIL, 1988, 1996, 2001a).
É válido refletir, como pondera em seu texto Rossoni e
Lampert (2004) que se a construção das diretrizes curriculares
é entendida como um processo histórico, sua aplicação
também o é. Assim, após sua divulgação, as instituições de
ensino superior, estudantes, professores, funcionários e
gestores tiveram de debater as mudanças propostas pelo
Ministério da Educação a fim de que fossem refletidas em
mudanças reais, desde currículos a metodologias utilizadas.
Ainda no entendimento trazido pela reflexão das
mesmas autoras, contudo, tão somente a publicação, leitura e
debates sobre as diretrizes não são suficientes para a
incorporação de seus objetivos, metas e eixos pelas
instituições. Na prática, a implantação de novos processos
108

FORMAÇÃO EM SAÚDE: O QUE DIZEM AS DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS?

educativos e todas as mudanças necessárias para que isso
ocorra também envolve novas disputas ideológicas e de poder
dentro do ensino.
Este estude se propõe a discutir os trechos comuns
presente no texto das Diretrizes Curriculares Nacionais dos
cursos de saúde.
2 MATERIAIS E MÉTODO

O presente trabalho se propôs a discutir, a partir de
uma abordagem qualitativa de leitura e análise, trechos
presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais comuns aos
cursos da saúde a partir de uma revisão narrativa, documental
e histórica de portarias e artigos relacionados desde a
promulgação da Constituição de 1988 até os dias atuais.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da metodologia proposta e dos textos analisados
foi possível narrar dois pontos distintos capazes de elucidar
como se deu a elaboração das Diretrizes Curriculares
Nacionais, a que elas se propõem e a repercussão para o
Sistema Único de Saúde.
3.1 Breve histórico
A Constituição Federal, em seu artigo 198, traz que as
ações e serviços de saúde constituem um sistema único, que
seria regionalizado, hierarquizado, descentralizado, voltado
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para o atendimento integral e com participação da
comunidade, ele foi chamado de Sistema Único de Saúde
(SUS) e foi regulamentado após as leis 8080 e 8142/90, além
de normas, emendas e programas posteriores. O documento
constitucional garante ainda em seu artigo 200 que o SUS tem
a responsabilidade na formação de recursos humanos na área
da saúde (BRASIL, 1988, 1990).
A Lei de Diretrizes e Bases veio a fim de efetivar o que
foi preconizado na Constituição orientando já em seu primeiro
artigo que educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho
e à prática social, sugerindo a formação passando pelos
cenários de prática do SUS a fim de aproximar das
necessidades da população e do sistema de saúde,
ultrapassando o modelo biomédico de cuidado praticado nas
escolas médicas do país (BRASIL, 1996).
O Plano Nacional de Educação que traz como uma das
metas para o ensino superior a melhoria na qualidade da
educação e recomenda:
“Estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que
assegurem a necessária flexibilidade e diversidade nos
programas de estudos oferecidos pelas diferentes instituições
de educação superior, de forma a melhor atender às
necessidades diferenciais de suas clientelas e às
peculiaridades das regiões nas quais se inserem.” (BRASIL,
2001a).

Com a orientação do Plano Nacional de Educação para
a elaboração das DCN, vários atores se envolveram nesse
processo. Uma audiência pública foi realizada para este fim na
sede do Conselho Nacional de Educação. Propostas foram
apresentadas e apreciadas por representantes do Ministério
da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Secretaria de
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Educação Superior do Ministério da Educação, Fórum
Nacional de Pró-Reitores das Universidades Brasileiras,
Conselhos Profissionais, Associações de Ensino, Comissões
de Especialistas de Ensino da SESu/MEC e outras entidades
organizadas da sociedade civil, como a Rede Unida (PORTAL
DA EDUCAÇÃO, 2013).
Deste modo, o texto final do documento das diretrizes
que foram elaboradas em 2001 não pode ser entendido como
fruto de decisão política de um determinado governo pensada
e executada de forma vertical sobre os rumos da educação
superior da nação, pois, todavia, constitui o que chamamos de
processo histórico, longo e repleto de embates políticoideológicos, em diferentes espaços e por diferentes atores
interessados no processo, os quais consideraram fatores
como a ideologia profissional, influências internacionais,
relações dos profissionais de saúde na sociedade e a
estrutura e o contexto socioeconômico daquele contexto
histórico (SILVEIRA, 2004).
3.2 Objeto, Objetivos e formato
As diretrizes curriculares nacionais para os cursos da
área da saúde objetivam construir perfil acadêmico e
profissional com competências, habilidades e conteúdos
sempre atuais e que respondam às necessidades do Sistema
Único de Saúde (SUS) com qualidade e resolutividade. Os
princípios das DCN que norteiam o seu objeto e objetivo são:
“Permitir que os currículos propostos possam construir perfil
acadêmico e profissional com competências, habilidades e
conteúdos,
dentro
de
perspectivas
e
abordagens
contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com
referenciais nacionais e internacionais, capazes de atuar com
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qualidade, eficiência e resolutividade, no Sistema Único de
Saúde (SUS), considerando o processo da Reforma Sanitária
Brasileira.” e “levar os alunos dos cursos de graduação em
saúde a aprender a aprender que engloba aprender a ser,
aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a
conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com
autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da
atenção e a qualidade e humanização do atendimento
prestado aos indivíduos, famílias e comunidades.” (BRASIL,
2001b p.4, 2001c p.4).

Como já citado anteriormente, no processo de
construção das DCN vários documentos foram considerados,
contudo, para a elaboração do formato das DCN foi adotado
pelo Conselho Nacional de Educação o apresentado no
Parecer CES/CNE 583/2001 que é composto por: Perfil do
Egresso/Profissional; Competências e Habilidades; Conteúdos
Curriculares; Estágios e Atividades Complementares,
Organização do Curso e Acompanhamento e Avaliação. Cada
profissão, no entanto, inclui dentro desse formato as
especificidades inerentes à sua função. A seguir far-se-ão
considerações sobre cada item desse formato, no entanto de
uma forma geral a todas as profissões de saúde (BRASIL,
2001b, 2001c).
Quanto ao Perfil do Egresso as DCN preconizam, de
forma geral, que os profissionais de saúde, dentro de seu
âmbito profissional, devem ter uma formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva, além estar aptos a desenvolver
ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde. É esperado que a prática em saúde seja realizada de
forma integrada com as diferentes redes do sistema de saúde,
com alto padrão de qualidade e pautado nos princípios da
ética/bioética. Esse egresso deve ser capaz de pensar
criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de
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procurar soluções para os mesmos, tendo a convicção que a
atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim
com a resolução do problema de saúde tanto em nível
individual como coletivo (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2013).
No que concerne às competências e habilidades a
serem desenvolvidas durante a formação, as DCN às dividem
em gerais e específicas. Deve-se priorizar não mais apenas o
cognitivo, mas o desenvolvimento e incorporação de
qualidades técnicas e humanistas. As que são denominadas
gerais aparecem iguais a todos os cursos da área da saúde,
são elas: Atenção à saúde, Tomada de decisões,
Comunicação, Liderança, Administração e gerenciamento,
Educação permanente (BRASIL, 2001b, 2001c).
Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu
âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações
de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde,
tanto em nível individual quanto coletivo. [...]
Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde
deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões
visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da
força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de
procedimentos e de práticas. [...]
Comunicação: os profissionais de saúde devem ser
acessíveis e devem manter a confidencialidade das
informações a eles confiadas, na interação com outros
profissionais de saúde e o público em geral.[...]
Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os
profissionais de saúde deverão estar aptos a assumir posições
de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da
comunidade. [...]
Administração e gerenciamento: os profissionais devem
estar aptos a tomar iniciativa,fazer o gerenciamento e
administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos
emateriais e de informação, da mesma forma que devem estar
aptos a ser empreendedores, gestores, empregadores ou
lideranças na equipe de saúde;
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Educação permanente: os profissionais devem ser capazes
de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na
sua prática [...] (BRASIL, 2001b p.4-5, 2001c p.4-5).

Para se atingir o perfil desejado, com as habilidades e
competências necessárias à promoção da saúde, é necessário
de o Conteúdo dos currículos dos cursos da saúde articulem
de forma flexível assuntos, discussões e momentos práticos
em componentes curriculares nos quais seja possível
relacionados com o processo saúde-doença do indivíduo e da
coletividade,
integrado
à
realidade
epidemiológica,
contemplando as Ciências Biológicas, da Saúde e das
Humanas e Sociais (PESSOA, 2015).
No entanto os cursos das Universidades possuem
autonomia para organizarem seus currículos, desde que
pautados pelas diretrizes. Alguns princípios que reorientam o
modelo educacional e a renovação da organização curricular
estão citados a seguir:
 Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade
na composição da carga horária a ser cumprida para a
integralização dos currículos, assim como na especificação
das unidades de estudos a serem ministradas;
 Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais
experiências de ensino-aprendizagem que comporão os
currículos, evitando, ao máximo, a fixação de conteúdos
específicos com cargas horárias pré-determinadas, as quais
não poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos
 Estimular práticas de estudo independentes, visando uma
progressiva autonomia intelectual e profissional;
 Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades
e competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive
as que se referiram à experiência profissional julgada
relevante para a área de formação considerada;
 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando
a pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e a
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participação em atividades de extensão (BRASIL, 2001b p.2-3,
2001c p.2-3).

A construção do currículo e do projeto pedagógico
como um todo deve ser realizado de forma coletiva “centrado
no aluno como sujeito como sujeito da aprendizagem e
apoiado no professor como facilitador e mediador do processo
ensino-aprendizagem” (BRASIL, 2001b, 2001c).
Lemos (2005) aprofunda-se nessa reflexão quando
critica em seu artigo as “reformas curriculares” que muitas
vezes apenas focam em “modificações quantitativas,
acréscimos e deslocamentos de disciplinas e horas aulas,
determinações de carga horária”. Ele frisa que é preciso
repensar currículos com grande carga horária, nos quais não
há espaços que os estudantes possam destinar ao estudo e
outras atividades, além de relembrar o perfil crítico e reflexivo
pedido pelas diretrizes, o qual necessita de um ambiente de
aprendizagem no qual os conteúdos não sejam dados com
prontos, mas sim com espaço para a dúvida e a
argumentação.
Um componente bastante importante na reorientação
feita pelas DCN é o Estágio. Seu valor está em ser um espaço
de integração com o serviço e a comunidade onde é possível
articular teoria e prática nas ações pedagógicas
(FERNANDES et al, 2005).
A recomendação é que os Estágios sejam
desenvolvidos de forma articulada dentro do currículo e com
os cenários de prática, sendo possível estagiar durante todo o
processo de formação, com complexidade crescente, em uma
carga horária mínima de 20% dos cursos de graduação
(BRASIL, 2001b, 2001c).
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A presença dos estudantes no estágio curricular
possibilita teorizar a partir da prática, uma formação centrada
na prática, contudo a prática qualificada em realidades
extramuros da academia, aproximando o mundo do ensino ao
mundo do trabalho e cumprindo o papel social da universidade
(FERNANDES et al, 2005).
Outro componente importante para a flexibilização do
currículo assim como o estágio são as Atividades
Complementares. O projeto pedagógico deve proporcionar ao
estudante a possibilidade de se inserir em espaços
formadores que articulem o ensino, a pesquisa e a
extensão/assistência, como: monitorias, programas de
iniciação científica, programas de extensão, estudos
complementares e cursos articulados com áreas afins
(PESSOA 2015).
Sobre o item Organização do curso, Fernandes et al
(2005) apontam que para que haja mudanças no ensino
superior da saúde alguns embates terão de ser enfrentados
como:
“o afastamento das práticas de ensino centrado no professor
para as atividades de aprendizagem centradas no aluno; a
superação do modelo disciplinar fragmentado para a
construção de um currículo integrado, em que o eixo da
formação articula a tríade prática/trabalho/cuidado de
enfermagem; a saída da oferta da teoria ministrada de forma
isolada, antecedendo a prática, para a articulação
teoria/prática; o abandono da concepção de saúde como
ausência de doença para a concepção de saúde enquanto
condições de vida; o rompimento da polarização
individual/coletivo e biológico/social para uma consideração de
interpenetração e transversalidade; a mudança da concepção
de avaliação como processo punitivo para a de avaliação
como instrumento de (re)definição de paradigmas”
(FERNANDES et al, 2005, p.446).
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Para tanto, as mesmas autoras afirmam que os Projetos
pedagógicos devem ser redirecionados para destacar relações
entre cultura, sociedade, saúde e educação, além de conter
elementos das bases filosóficas, conceituais, políticas e
metodológicas que definem as competências e habilidades
essenciais à formação dos profissionais de saúde. Devem
ainda priorizar metodologias ativas, a indissociabilidade
ensino/pesquisa/extensão, promoverem a interdisciplinaridade
e a flexibilidade na organização do curso, além serem
construídos
coletivamente
gerando
envolvimento
e
comprometimento
de
docentes,
discentes,
técnicoadministrativos, profissionais dos serviços, administradores e
instituições de ensino, serviços de saúde e usuários desses
serviços.
O acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico
e do currículo desenvolvidos a partir das diretrizes curriculares
devem ser realizados de forma permanente e contínua, a fim
de permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu
aperfeiçoamento. Quanto às avaliações dos alunos, estas
deverão basear-se nas competências, habilidades e
conteúdos curriculares desenvolvidos tendo como referência
as Diretrizes Curriculares, utilizando metodologias e critérios
para acompanhamento e avaliação do processo ensinoaprendizagem e do próprio curso, em consonância com o
sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela
IES a qual pertence o curso (BRASIL, 2001b, 2001c).
4 CONCLUSÕES
Em meio ao contexto explanado, com o advento das
DCN e a adaptação das instituições às suas orientações,
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abriu-se então uma oportunidade de mudança na formação
em saúde e a possibilidade de se estabelecer modelos contra
hegemônicos, como o esperado “rompimento” ao modelo
flexneriano e biomédico para um outro mais voltado para a
promoção da saúde e a prevenção.
Nesse entendimento, faz-se necessário que as práticas
pedagógicas sejam diferenciadas, humanizadas, discutidas,
inovadas, formando de processos educativos socialmente
relevantes e que combatam o modelo de formação
mecanicista, que seja integrada à realidade social e
epidemiológica, às políticas sociais e de saúde, oportunizando
a formação profissional contextualizada e transformadora.
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1

RESUMO: Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), é
uma metodologia ativa de aprendizagem, centrada no
estudante, no aprender a aprender, além de integrar os
conhecimentos interdisciplinares contextualizados em forma
de espiral. Nessa metodologia a análise de uma “situação
problema” é o ponto de partida do processo de ensinoaprendizagem, o qual se sustenta na seguinte dinâmica: os
estudantes avaliam o problema em grupos tutorais e chegam a
conclusões sobre o mesmo, as quais serão o seus objetivos
de aprendizagem. O presente trabalho teve como objetivo
relatar um pouco da experiência da implantação do currículo
baseado na ABP pelo curso de medicina das FIP.
Historicamente a formação dos profissionais de saúde, em
nosso País, tem sido pautada no uso de metodologias
tradicionais, influenciadas pelo mecanicismo, fragmentado e
reducionista. Visando uma melhoria na educação superior no
Brasil, atualmente existe uma exigência do Ministério da
Educação (MEC) para que os cursos de medicina se adequem
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às metodologias ativas, com perspectiva de expansão para os
demais cursos. O desenho do currículo é de fundamental
importância, ele precisa estar consoante com a proposta
pedagógica adotada. Treinamentos docentes específicos para
a compreensão da metodologia e a coesão entre o corpo
docente é fundamental para o êxito do processo.
Palavras chave: Metodologia ativa. Educação médica.
Problematização.
1

INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste em uma reflexão sobre o
conhecimento adquirido a respeito da Aprendizagem Baseada
em Problemas (ABP/PBL) e sua aplicação no curso de
Medicina das Faculdades Integradas de Patos (FIP), onde
serão pontuados alguns aspectos, como:Principais teorias da
aprendizagem do adulto; Desenho de currículo baseado em
competências; Metodologias ativas de aprendizagem, com
ênfase no PBL; Ensino - aprendizagem em ambiente clínico e
a Avaliação por competência.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho trata-se se um relato de
experiência da implantação do currículo baseado em
problemas (ABP) no curso de medicina das Faculdades
Integradas de Patos.
Para a revisão bibliográfica, foram utilizados livros
relacionados ao tema, além de bases de dados da web, e
realizada uma avaliação crítica sobre o tema.

121

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (ABP) COMO NOVA
ESTRATÉGIA PARA O CURSO DE MEDICINA DAS FIP E NO ENSINO MÉDICO
BRASILEIRO

A busca na base de dados da Internet foi realizada
através da consulta das seguintes web-pages:
www.sciencedirect.com;
www.webofscience.com;
www.periodicoscapes.gov.br;
www.scielo.br;
www.google.com.br/academico
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A história das Faculdades Integradas de Patos se
confundem com a história de sua mantenedora, a Fundação
Francisco Mascarenhas. Em 1964, José Gomes Alves fundou
a primeira escola de ensino superior de Patos-PB, a FFM. Que
inicialmente funcionou apenas com a Faculdade de Ciências
Econômicas de Patos. Nos anos subsequentes surgiram
outros cursos, e hoje abriga também o curso de medicina, que
tem como perfil traçado para o seu egresso, tendo como
referência as Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação
em Medicina (Res. CNE/CES n. 03/2014): "Médico terá
formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com
capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção do
processo saúde-doença, com ações de promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e
coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a
defesa da cidadania e da dignidade humana, objetivando-se
como promotor da saúde integral do ser humano".
Dentro desse compromisso de formar médicos
competentes,
nosso
curso
está
apoiado
na
metodologia/filosofia da Aprendizagem
Baseada em
Problemas (ABP; Problem Based Learning - PBL), e nossos
docentes sendo capacitados pelo Professor Dr. José Batista
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Cisne Tomaz, MD, Médico, Especialista em Clínica Médica,
Mestre em Educação para as Profissões de Saúde pela
Maastricht University – Holanda, Doutor em Educação para as
Profissões de Saúde pela Erasmus University, Holanda, com
vasta experiência na assessoria de implantação da ABP em
cursos médicos.
A Aprendizagem Baseada em Problemas, é uma
metodologia ativa de aprendizagem, com abordagem na qual
os estudantes, em pequenos grupos,lidam com problemas sob
a supervisão de um tutor. A aprendizagem é centrada no
estudante, no aprender a aprender, na integração dos
conteúdos das ciências básicas e clínicas, além de
conhecimentos interdisciplinares contextualizados em forma
de espiral.
No método tradicional de ensino, o estudante é passivo
e recebe as informações do conteúdo já prontas, ministradas
pelo professor, podendo haver, limitações nessa transmissão,
conforme aos pontos de vista do professor, que tem o poder
de julgar conveniente, adequada ou não a referência a
determinado aspecto do assunto abordado, e, muitas vezes,
por opção dele ou por limitação de tempo, não há espaço
suficiente para o debate e a reflexão em grupo.
Já no método da ABP, que estamos adotando,
especificamente no processo tutorial, os estudantes passam a
desenvolver múltiplas atividades relacionadas à construção do
aprendizado e à produção do conhecimento, tornando-se, ao
mesmo tempo, objeto e sujeito da ação pedagógica. Sendo
diretamente responsáveis pela qualidade do resultado final, no
que se refere ao conteúdo discutido, assumem,
individualmente e em conjunto, importante parcela de
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responsabilidade pelo êxito do processo de ensino e
aprendizagem. Trazem à discussão, nos tutoriais, os temas
definidos nos objetivos de estudo previamente por eles
determinados e utilizam, muitas vezes, diversos recursos de
didática que julgam necessários à compreensão, elucidação e
explicação dos problemas propostos, naquele momento.
Na ABP a situação problema é o ponto de partida do
processo de ensino-aprendizagem, o qual se sustenta na
seguinte dinâmica: os estudantes avaliam o problema em
grupos tutorais e chegam a conclusões sobre o mesmo, as
quais serão o seus objetivos de aprendizagem (MAMEDE;
PENAFORTE, 2001).
Essa situação problema é analisada segundo uma
sequência de procedimentos seguidos durante o Grupo
Tutorial (GT) para que os objetivos de aprendizagem sejam
atingidos, os quais são denominados na literatura corrente
sobre ABP, a técnica dos sete passos, que são os seguintes:
Passo 1 - Esclarecer termos e expressões desconhecidos
presentes no texto do problema;
Passo 2 - Definir o problema;
Passo 3 - Analisar o problema por meio de “chuva de idéias”;
Passo 4 - Sistematizar análises e hipóteses de explicação ou
solução do problema;
Passo 5 - Formular objetivos de aprendizagem;
Passo 6 - Identificar fontes de informação e adquirir novos
conhecimentos Individuais e
Passo 7 - Sintetizar conhecimentos e revisar hipóteses iniciais
para a resolução da situação problema.
Sendo que estes passos são divididos, na prática, em
duas etapas; a fase onde o aluno só traz para a discussão o
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conhecimento prévio (até o passo 5), depois em um segundo
momento ele retorna já com o conhecimento fundamentado
para debate (passos 6 e 7).
Porém o sucesso da ABP depende de um processo
contínuo de qualificação dos professores que nele atuarão, da
participação ativa em cursos de formação continuada, como
esse que tivemos, já que no uso dessa metodologia/filosofia, a
formação pedagógica docente envolve a condução do
processo metodológico, o aprendizado na mediação dos
trabalhos individuais e em grupo, a condução dos GT’s e a
elaboração de situações problemas. A adesão do docente à
ABP necessita que o mesmo esteja permissivo a quebrar
paradigmas, conhecer e praticar o “novo” (novo no nosso
caso, no nordeste do Brasil, já que em alguns Países a ABP já
vem sendo utilizada há décadas).
Uma reflexão que fazemos diante dessas informações é
que o ensino tradicional, que consideramos “one way”, precisa
ser reavaliado, não só nos cursos médicos, mas em todos os
cursos de ensino superior, e até mesmo na educação básica.
A utilização de metodologias ativas, desenvolvimento de
percepções, criatividade nas crianças, farão delas adultos
capazes de criar o novo.
A necessidade de mudanças mais profundas também é
percebida em Países considerados desenvolvidos. Em um
artigo recente publicado pela revista Narure, intitulado “The
science of teaching science”, onde oautor afirma que: O uso
de metodologias ativas conferem uma compreensão mais
profunda da ciência do que faz uma aula ou palestra. Mas
alguns professores das universidades estão relutantes em
mudar de rumo (WALDROP, 2015).
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PRINCIPAIS TEORIAS DA APRENDIZAGEM DO ADULTO
Existem várias teorias de aprendizagem, como por
exemplo: a tradicional, a experiencial, a estruturada em
disciplinas, a comportamental (behavioral), a cognitiva e a
andragógica. Todas tiveram sua importância no período em
que foram desenvolvidas e aplicadas, mas hoje é preciso
observá-las de maneira crítica, utilizando o que é interessante
de cada uma, ou excluir algumas delas, para podermos chegar
a um modelo mais próximo da realidade atual. Não podemos
considerar o aluno como sendo um “quadro branco”, ou seja
descartando totalmente seu conhecimento prévio (behavioral
ou comportamental). Por isso o processo de aprendizagem é
muito complexo, já que construir o conhecimento de maneira
significativa, a partir do que já se sabe, é um desafio para os
professores.
Devemos
considerar
o
processo
de
aprendizagem cognitiva, levando em conta três operações
importantes: pensar, raciocinar e tomar decisões.
A
aprendizagem
em
adultos
está
baseada
principalmente na teoria comportamentalista (Behaviorista),
que está baseada no empirismo, teoria cognitiva que se
baseia no armazenamento organizado de informações pelo
aprendiz, levando este à organizar uma estrutura de
aprendizado cognitivo e a humanista que leva em
consideração as ações e sentimentos, além do intelectual.
Para a aprendizagem de adultos é utilizado o termo
“Andragogia”, que foi inicialmente utilizado por Alexander Kapp
(1833), professor alemão, para descrever elementos da Teoria
de Educação de Platão. Voltou a ser utilizado por Rosenstock
(1921), para significar o conjunto de filosofias, métodos e
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professores especiais necessários à educação de adultos. Na
década de 1970, o termo era comumente empregado na
França (Pierre Furter), Iugoslávia (Susan Savecevic) e
Holanda para designar a ciência da educação de adultos. O
nome de Malcolm Knowles surgiu nos Estados Unidos da
América, a partir de 1973, como um dos mais
dedicadosautores a estudar o assunto (CAVALCANTI &
GAYO, 2005).
Crianças e adultos são criaturas significativamente
diferentes. Jean Jacques Rousseau foi o primeiro a perceber
que crianças não são miniaturas de adultos. O
desenvolvimento psicológico que ocorre no ser humano ao
longo de sua vida produz modificações profundas,
progressivas, mais intensas na adolescência, mas nem por
isso
limitadas
a
essa
idade,
que
transformam
progressivamente a criança no adulto (CAVALCANTI & GAYO,
2005).
O modelo andragógico apresenta-se como sendo o
mais indicado para o ensino-aprendizagem dos adultos, pois
mostra ao aprendiz o porquê aprender determinado assunto, a
responsabilidade de aprender, a importância das suas
experiências de vida e a curiosidade, que estimula os mesmos
a resolver problemas relacionados ao seu cotidiano. Observo
que a andragogia é um modelo certo para uma dada situação
de aprendizagem do adulto, por isso é importante possibilitar
ao aluno uma transição mais suave do processo pedagógico
para o andrológico, devendo esta transição ocorrer durante os
estudos universitários.
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DESENHO
DE
CURRÍCULO
BASEADO
EM
COMPETÊNCIAS
O desenho de um currículo baseado em competências
nos cursos baseados na ABP é de fundamental importância,
ela precisa estar consoante com a proposta pedagógica
adotada. Segundo o Professor José Batista:
“O desenho adequado do currículo é considerado ponto
fundamental para o bom andamento do curso, que inclui: a
justificativa, competências, objetivos de aprendizagem, perfil
do estudante (conhecimentos, habilidades e atitudes prévios),
princípios e premissas educacionais, estrutura (módulos,
unidades, blocos, etc.), os conteúdos, os métodos e técnicas
deensino, o sistema de monitoramento e avaliação do
estudante e do curso, e o sistema de organização e
gerenciamento do curso. Nesse processo o conceito de
competência, surge associado à capacidade de mobilizar,
aplicar,
e
desenvolver
conhecimentos,
habilidades,
comportamentos e atitudes, na solução de problemas
concretos”.
Para atender a esses pressupostos conceituais,
estamos trabalhando para aperfeiçoar nosso currículo de
acordo com essas necessidades.
METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM, COM
ÊNFASE NO PBL
Até os tempos atuais a formação dos profissionais de
saúde tem sido pautada no uso de metodologias tradicionais,
influenciadas pelo mecanicismo, fragmentado e reducionista.
O sistema tradicional dificulta e muitas vezes impede o
desenvolvimento de novas teorias e procedimentos por não
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formar profissionais críticos nem reflexivos, e o processo
ensino-aprendizagem tem se restringido à reprodução do
conhecimento, no qual o docente assume um papel de
transmissor de conteúdos e ao discente, cabe a retenção e
repetição dos mesmos - em uma atitude passiva e receptiva
(BEHRENS, 2005).
Porém, existem novas possibilidades, que na verdade
não são novas! As metodologias ativas. Essas utilizam a
problematização como estratégia de ensino-aprendizagem,
com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois diante do
problema, ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua
história e passa a ressignificar suas descobertas. A
problematização pode levá-lo ao contato com as informações
e à produção do conhecimento, principalmente, com a
finalidade de solucionar os impasses e promover o seu próprio
desenvolvimento (CYRINO & TORALLES-PEREIRA, 2004).
Dentre as metodologias ativas de aprendizagem
podemos citar a o ensino pela problematização ou ensino
baseado na investigação (Inquiry Based Learning) teve início
em 1980, na Universidade do Havaí, e que utilizam o
diagrama, denominado Método do Arco por Charles Maguerez
(ou Arco de Maguerez).
Ao completar o Arco de Maguerez, o estudante pode
exercitar a dialética de ação-reflexão-ação, tendo sempre
como ponto de partida a realidade social. Após o estudo de
um problema, podem surgir novos desdobramentos, exigindo
a interdisciplinaridade para sua solução, o desenvolvimento do
pensamento crítico e a responsabilidade do estudante pela
própria aprendizagem (CYRINO &TORALLES-PEREIRA,
2004).
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Outra metodologia ativa de aprendizagem é a
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que teve inicio
na no final da década de 60 no Canadá, é um método
centrado no estudante, e está apoiado na resolução de
problemas.
Existem inúmeras possibilidades de técnicas para guiar
o método que seguem basicamente essas três etapas:
1a: Etapa de Formulação/Descrição do problema;
2a : Resolução do problema / Momento da investigação;
3a : Discussão do Problema / Conclusão e debate
acerca da investigação.
Porém, o método que estamos seguindo para a
construção dos problemas segue as orientações da Faculdade
de Medicina da Universidade de Maastricht-Holanda que
consiste nas 7 recomendações mostradas no início do
trabalho.
Para o bom funcionamento do método, os estudantes
são subdivididos em Grupos Tutoriais (GT’s), composto por
um tutor e de 10 a 12 alunos. Entre esses estudantes será
eleito um coordenador e outro eleito o relator, e a cada sessão
ocorre um rodizio desses cargos desempenhados pelos
estudantes. Na análise da situação problema os estudantes
são apresentados a um problema que foi elaborado
previamente durante o desenvolvimento docente, que conta
com todos os professores unidos em um determinado
momento da semana (no nosso caso nas quartas feiras à
noite), conforme figura abaixo.
A discussão da situação problema ocorre duas etapas.
Na primeira etapa o problema é apresentado e os estudantes
formulam objetivos de aprendizado a partir da discussão. Na
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segunda etapa, após o estudo individual, os estudantes
retornam ao problema discutindo de posse dos novos
conhecimentos adquiridos.
O GT,é seguido em sete passos:
1o: Leitura do problema, identificação e esclarecimento
de termos desconhecidos;
2o: Identificação dos problemas propostos pelo
enunciado;
3o: Formulação de hipóteses explicativas para os
problemas identificados no passo anterior (os alunos se
utilizam nesta fase dos conhecimentos de que dispõem sobre
o assunto);
4o: Resumo das hipóteses;
5o: Formulação dos objetivos de aprendizado (trata-se
da identificação do que o aluno deverá estudar para
aprofundar os conhecimentos incompletos formulados nas
hipóteses explicativas);
6o: Estudo individual dos assuntos levantados nos
objetivos de aprendizado;
7o: Retorno ao grupo tutorial para rediscussão do
problema frente aos novos conhecimentos adquiridos na fase
de estudo anterior.
Nossa sensibilização pelas metodologias ativas,
mudoua dinâmica pedagógica, não só no curso de medicina,
mas também nas atividades acadêmicas em geral, que não
seguem a metodologia da ABP. Percebemos uma maior
eficácia no processo ensino-aprendizagem.
ENSINO - APRENDIZAGEM EM AMBIENTE CLÍNICO
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A formação de profissionais médicos, dentro do
conceito de aprender fazendo é fundamental que se
reorganize o fluxo entre a teoria e aplicação dos
conhecimentos na prática. Reafirma-se, assim, a ideia de que
o processo ensino-aprendizagem precisa estar vinculado aos
cenários da prática e deve estar presente ao longo de todo o
currículo.
Assumir esse novo modelo na formação de
profissionais de saúde implica o enfrentamento de novos
desafios, como a construção de um currículo integrado, em
que o eixo da formação articule a tríade prática-trabalhocuidado, rompendo a polarização individual-coletivo e
biológico-social, e direcionando-se para uma consideração de
interpenetração e transversalidade (OLIVEIRA & KOIFMAN,
2004).
Em muitas experiências de transformação do processo
de formação profissional, a participação dos profissionais dos
serviços e da comunidade (usuários) na definição de
conteúdos e na orientação dos trabalhos a serem
desenvolvidos com o estudante tem sido essencial para que
essas novas práticas sejam construídas. E novas práticas
incluem uma nova concepção no planejamento e construção
de conteúdos e objetivos educacionais (ZANOLLI).
AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIA
Nas avaliações, também utilizando princípios da
andragogia, o desafio é desviar do tradicional, do modelo de
premiar ou punir o estudante mediante avaliações incoerentes
e subjetivas. Devem ser implantadas estratégias de avaliações
contínuas, com correção permanente dos rumos, sempre que
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as falhas forem detectadas.
Os próprios estudantes são envolvidos na avaliação. No
final de cada resoluçãode problemas nos GT’s, eles são
solicitados a atribuir notas para suas performances individuais
e uns aos outros, avaliando a equipe. Essa auto-avaliação é
uma capacidade importantíssima no desenvolvimento desse
estudante, e tem como objetivo gerar uma auto avaliação
quando na sua vida profissional.
Existem inúmeras formas de avaliar os estudantes na
metodologia da ABP, tanto a parte cognitiva, quanto as suas
habilidades e atitudes. Através de questões de múltiplas
escolhas, que devem seguir normas para serem eficazes,
através de instrumentos como portfólios, mapas conceituais, e
da OSCE (Objective Strctured Clinical Examination).
Em nossa prática avaliativa, inserimos os parâmetros
de avaliação, que transformam o que antes era tão subjetivo,
em algo mais quantitativo.
Além da importância de sempre proceder o feedBack da
performance do estudante, utilizando parâmetros, como:
Há necessidade de um ambiente adequado e de se
estabelecer uma relação de confiança entre o aluno e o
professor; Assertivo e específico; Descritivo; Respeitoso;
Oportuno; Específico.
4

CONCLUSÕES

É muito interessante os alunos possam desenvolver os
objetivos de aprendizagem, a partir da análise de um
problema. Isso estimula muito mais os alunos a buscar a
solução para o problema, tornando-os mais independentes.
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Concordo também que o ensino de forma fracionada, em
disciplinas, está ultrapassado e não permite ao aluno fazer as
conexões entre os conhecimentos, dificultando a formação de
suas redes semânticas.
Treinamentos
docentes
específicos
para
a
compreensão da metodologia, e a coesão entre o corpo
docente é fundamental para a construção e implantação de
um currículo baseada na ABP. Acreditamos no imenso
potencial da ABP (PBL), e em sua capacidade de formar
profissionais competentes.
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RESUMO: A educação permanente em saúde é uma
ferramenta valiosa para atualizar profissionais de saúde e criar
ambientes de discussão e troca de experiências. O objetivo do
estudo foi relatar a experiência vivenciada no desenvolvimento
do curso de capacitação para os profissionais de enfermagem.
Foram expostas 9 temáticas durante o curso de capacitação
Atualização em Enfermagem, realizado no Centro de Ciências
da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba.
Desenvolvemos um trabalho de capacitação aos profissionais,
estimulando em nós discentes a prática do ensino e o
amadurecimento para a docência, favorecendo nosso
crescimento para atuação profissional.
Palavras-chave: Educação
Enfermagem. Ensino.

em

saúde.

Educação

em

1

INTRODUÇÃO
A Educação Permanente em Saúde caracteriza-se
como uma prática de ensino-aprendizagem onde há a
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produção de conhecimentos no cotidiano das instituições de
saúde, a partir da realidade vivida pelos atores envolvidos,
tendo os problemas enfrentados no dia-a-dia do trabalho e as
experiências desses atores como base de interrogação e
mudança (CECIM, 2005).
A educação permanente no Brasil foi instituída pela
portaria GM/MS nº. 198, de 13 de fevereiro de 2004, e
posteriormente alterada pela portaria GM/MS nº.1996, de 20
de agosto de 2007, tendo como intuito o uso da metodologia
da problematização, com ênfase nas situações-problema das
práticas
cotidianas
das
equipes
multiprofissionais,
promovendo reflexões críticas e articulando os diversos
saberes dos atores envolvidos para formulação de soluções
estratégicas (STOSCHEIN; ZOCCHE, 2012).
A Política Nacional de Educação Permanente em
Saúde (PNEPS) ampliou-se conceitualmente, quando, passou
a designar também as relações entre a formação e a gestão
setorial, desenvolvimento institucional e controle social em
saúde. A educação permanente em saúde constitui, portanto,
estratégia fundamental às transformações do processo de
trabalho no setor, direcionando-o a tornar-se locus de atuação
crítica, reflexiva e propositiva (ANDRADE; MEIRELLES;
LANZONI, 2011).
A educação permanente em saúde, como política e
estratégia para a mudança das práticas de saúde, deve contar
com a participação dos envolvidos: gestores, formadores,
trabalhadores da saúde e pessoas envolvidas em movimentos
sociais e no controle social. Assim, espera-se contribuir para
ampliar o debate sobre a implementação e a participação dos
diversos agentes nas decisões em educação permanente,
bem como, nas possibilidades de fortalecer a integração
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ensino-serviço em saúde (ANDRADE; MEIRELLES; LANZONI,
2011).
O Projeto Político-Pedagógico do curso de Bacharelado
e Licenciatura em Enfermagem, da Universidade Federal na
Paraíba (UFPB), através da Resolução nº 51/2007 do
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE) da referida instituição inclui a disciplina Estágio
Supervisionado em Prática de Educação em Saúde III, a
mesma sendo oferecida no 10º período do curso, possuindo
carga horária de quatro horas semanais (BRASIL, 2007).
Essa disciplina tem como objetivo orientar os alunos na
prática de ensino, visando passar conhecimentos básicos no
que diz respeito à formação pedagógica do docente,
articulando o saber teórico com a prática em saúde atuando
no âmbito da educação permanente dos profissionais de
enfermagem.
Nesse sentido, e em comum acordo com os docentes e
discentes da disciplina ficou decidido a realização de um curso
de capacitação com enfoque em temáticas da prática de
enfermagem, voltado para os profissionais atuantes nessa
área.
O presente estudo tem o objetivo de relatar a
experiência vivenciada no desenvolvimento do curso de
capacitação para os profissionais de enfermagem, durante o
desenrolar das atividades da disciplina acima referida.
Servindo também como instrumento reflexivo das experiências
vividas e valores adquiridos para a prática profissional dos
futuros enfermeiros docentes.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de relato de experiência das atividades
ocorridas durante a disciplina Estágio Supervisionado em
Práticas de Educação em Saúde III do curso de Enfermagem
da Universidade Federal da Paraíba, durante os meses de
Outubro – Dezembro de 2013.
A organização do curso de capacitação denominado:
Atualização de Práticas de Enfermagem foi realizada em
parceria com os docentes e discentes da disciplina. Os temas
que fizeram parte desse curso de capacitação foram:
Humanização da assistência de Enfermagem; Aspectos éticos
e legais da prática em Enfermagem; Segurança do paciente;
Vias de administração de medicamentos; Cálculo de
medicamentos; Bomba de infusão; Anatomia e fisiologia da
pele e processo de cicatrização; Classificação de feridas e
Prática e técnicas de curativos. Os discentes dividiram-se em
grupos para exposição das temáticas.
O evento foi divulgado, através de convites entregues à
profissionais de enfermagem atuantes em diversos hospitais
do município de João Pessoa – Paraíba.
As atividades referentes ao curso de capacitação para
os profissionais de enfermagem foram desenvolvidas no
Departamento de Enfermagem Clínica e Laboratório de
Técnicas de Enfermagem, localizados no Centro de Ciências
da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba.
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3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades realizadas durante o curso de capacitação
Atualização de Práticas de Enfermagem são descritas a
seguir:
Tema 1: Humanização da assistência de enfermagem
Os objetivos dessa aula foram: humanizar a assistência
de enfermagem; compreender a humanização em toda sua
plenitude; ajudar os profissionais da saúde, interessados no
assunto, a não apenas compreender de maneira básica a
proposta de humanização, mas também praticá-la.
Essa temática é extremamente importante para os
profissionais da área de saúde e foi explanada de forma
objetiva, trazendo os principais aspectos da humanização na
assistência de enfermagem, o cuidado ao ser humano, o uso
da comunicação verbal, a empatia, entre outros elementos.
Tema 2: Aspectos éticos e legais da enfermagem
Os objetivos dessa aula foram: definir o termo ética,
ética profissional e código de ética; diferenciar os órgãos da
enfermagem; apresentar os compromissos da profissão de
enfermagem; destacar os aspectos legais do código de ética
dos profissionais e citar a diferença entre algumas infrações
cometidas pelos profissionais.
A abordagem dessa temática nos levou a reflexão da
importância de se conhecer a lei que regulamenta a profissão
da enfermagem, assim como, o código de ética que nos
regulamenta. Foram ressaltados os aspectos principais do
código de ética dos profissionais de enfermagem, e as
infrações e punições. Ao fim foram dados casos para
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associarmos a questão de se cometer atos de: imprudência,
imperícia e negligência.
Tema 3: Segurança do paciente hospitalizado
Os objetivos dessa aula foram: refletir sobre
apresentação de caso; refletir sobre o acontecimento dos
erros; observar a incidência de eventos adversos; refletir sobre
as responsabilidades e legislação do profissional de
enfermagem; definir segurança do paciente; compreender o
programa nacional de segurança do paciente; elencar as
legislações vigentes; compreender o protocolo básico de
segurança do paciente; caracterizar protocolo básico de
segurança do paciente; diferenciar o uso dos anti-sépticos;
realizar prática de higienização das mãos; enfatizar a
importância do uso dos equipamentos de proteção individual;
e, realizar a prática do uso dos equipamentos de proteção
individual.
A reflexão trazida por essa aula nos despertou o
pensamento de como é fundamental estar atento à segurança
do paciente hospitalizado, em um ambiente hostil e estranho
ao paciente, há inúmeros perigos que podem agravar ou
complicar seu estado de saúde, sendo de responsabilidade
direta dos profissionais que prestam a assistência tomarem as
medidas cabíveis para a prevenção e recuperação da saúde
do indivíduo assistido.
Tema 4: Vias de administração de medicamentos
Os objetivos dessa aula foram: compreender
aspectos éticos e legais; apontar principais itens
biossegurança na administração de medicamento; apontar
vias de administração de medicamentos; distinguir

os
de
as
as
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especificidades de cada via de administração; desenvolver
corretamente as técnicas das principais vias de administração.
Uma importante recapitulação de conceitos e
procedimentos foi explanado nessa aula, onde foram
discutidos os aspectos éticos e legais na administração de
medicamentos; os cinco certos da administração correta de
medicação; das responsabilidades da equipe de enfermagem
na administração de medicamentos; e, demonstração das vias
de administração, suas indicações e dispositivos intravenosos
utilizados, bem como a biossegurança na manipulação dos
mesmos. Foi uma temática bastante proveitosa para os
presentes.
Tema 5: Cálculos para administração de medicamentos
Os objetivos dessa aula foram: enfatizar a
responsabilidade do técnico de enfermagem para
administração de medicamentos; definir ações para preparo e
administração do medicamento; conceituar os tipos de
dosagem; demonstrar as unidades de medidas usadas para
diluição de medicamentos; definir as fórmulas de gotejamento;
exemplificar fórmulas de gotejamento; apresentar as
diferenças entre solução, suspensão e concentração da
mistura; caracterizar soro, insulina e penicilina; exemplificar
soro, insulina e penicilina.
Um apanhado geral dessa temática foi a aplicação dos
vários princípios científicos que fundamentam a ação do
técnico de enfermagem de forma a prover a segurança
necessária para administração de medicamentos, e o
enfermeiro como supervisor direto, deve ser conhecedor
igualmente dessa temática. Ao fim foram dados exercícios
para a prática de cálculos de medicação.
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Tema 6: Bomba de infusão
Os objetivos dessa aula foram: definir o que é bomba
de infusão; listar os tipos de bomba de infusão; apontar os
mecanismos da bomba de infusão; definir as terminologias
para programar a bomba de infusão; enumerar as indicações
do uso da bomba de infusão; enfatizar os cuidados de
enfermagem na manipulação da bomba de infusão; citar os
principais alarmes da bomba de infusão; descrever as
vantagens do uso da bomba de infusão.
Essa foi a nossa temática ministrada, buscamos trazer
uma linguagem simples durante a aula, enfatizando os pontos
mais importantes que os profissionais de enfermagem que
manipulam a bomba de infusão devem conhecer, bem como
demonstramos ao final como manipular a bomba e como
solucionar os possíveis alarmes e problemas que a mesma
venha apresentar.
Tema 7: Processo de cicatrização
Os objetivos dessa aula foram: definir processo de
cicatrização; apontar as fases e os tipos do processo de
cicatrização, explicando os eventos peculiares a cada etapa
mencionada; apontar os fatores que interferem no processo de
cicatrização e os distúrbios causadores desse processo.
Retomando conhecimentos de histologia, imunologia e
patologia, as colegas trouxeram uma temática essencial, no
que diz respeito os conhecimentos fisiológicos do corpo
humano, sendo de relevância o conhecimento desses
aspectos científicos para melhorar e fundamentar a prática de
enfermagem.
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Tema 8: Classificação das feridas
Os objetivos dessa aula foram: compreender a
classificação da ferida; listar os pontos que determinam a
classificação da ferida; apontar os principais itens de
classificação da ferida.
Essa temática abordou que o cuidado e tratamento de
feridas é uma atividade que compete a equipe de
enfermagem, portanto, se faz necessário ter domínio sobre os
conhecimentos básicos das mais diversas classificações das
feridas, com destaque para as queimaduras e úlceras por
pressão.
Tema 9: Processo de limpeza de feridas e curativos
Os objetivos dessa aula foram: conceituar curativos;
explicar os objetivos e finalidades da realização de curativos;
apresentar as categorias dos curativos; apresentar os tipos de
curativos; classificar os curativos de acordo com as
características da ferida;explicar limpeza de feridas, seus
objetivos e técnicas; apresentar as principais substâncias
utilizadas no tratamento de feridas.
Essa última aula, tratou de uma temática que faz parte
da vida diária de todo profissional de enfermagem, os
curativos, que existem dos mais variados tipos e com
finalidades específicas. Foi uma discussão muito válida, que
foi enriquecida por uma das participantes da capacitação,
havendo troca de experiências entre os presentes.
A Educação Permanente em Saúde é entendida como
processo educativo, que possibilita a continuidade da
capacitação dos profissionais após sua conclusão de curso, no
nosso caso, os profissionais de enfermagem. A realidade, da
presença da educação permanente na rotina dos serviços,
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deixa claro que o mercado de trabalho e a formação dos
profissionais de forma mecânica, torna o processo de trabalho
repetitivo e frágil, fornecendo assim uma assistência de má
qualidade aos usuários.
4

CONCLUSÕES
Desenvolvemos um trabalho de capacitação aos
profissionais, estimulando em nós discentes a prática do
ensino e o amadurecimento para a docência, favorecendo
nosso crescimento para atuação profissional.
Podemos, então, afirmar diante da nossa experiência
desenvolvida na disciplina, a importância da Educação
Permanente em Saúde para a efetivação de transformação
das práticas profissionais e sua incorporação no cotidiano das
instituições
como
uma
aprendizagem
significativa,
identificando as problemáticas dos serviços buscando
promover uma assistência de qualidade, fornecendo
aperfeiçoamento e atualização dos profissionais, capacitandoos para o desenvolvimento do pensamento critico/reflexivo,
tornando-os cada vez mais competente nas suas atribuições.
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RESUMO: O alimento e o ato de alimentar-se é permeado por
diversos aspectos, a exemplo dos biológicos e sociais, sendo
todos inter-relacionados e repletos de significado. Nesse
sentido tem-se à Educação Alimentar e Nutricional (EAN) que
pode ser considerada fomentadora de hábitos de alimentação
adequada e saudável. É nesse contexto que o presente
estudo pretende incluir os trabalhadores da saúde, os quais
são acobertados pela Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora, e se constituem enquanto
atores cuja EAN deve ser fomentada. O objetivo desse
trabalho é relatar sobre três experiências no escopo da EAN,
voltadas à trabalhadores da saúde de um Hospital
Universitário. Enquanto metodologia, trata-se de um relato de
experiências. Assim sendo, foram descritas as atividades
desenvolvidas com trabalhadores lotados na Unidade de
Terapia Intensiva, na Clínica Cirúrgica e, uma terceira,
vislumbrando alcançar todos os trabalhadores da instituição.
Foram utilizados: painéis, panfletos, lanche saudável e
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ofertadas embalagens com alimentos saudáveis enquanto
lembrança de final de ano. Diante disso, houve
problematização sobre a temática em tela. Ante o exposto, a
realização de ações que englobem a EAN tornam-se
primordiais para promoção de alimentação adequada e
saudável, ampliando a qualidade de vida dos trabalhadores da
saúde.
Palavras-chaves: Hábitos alimentares.Política de saúde do
trabalhador. Promoção da saúde.
1

INTRODUÇÃO

A alimentação é cercada de aspectos sociais,
correlacionados aos costumes, à cultura, protocolos e
situações, sendo – por isso – considerada categoria histórica.
É nesse contexto que Santos(2005, p.12) afirma: “[...]
alimentar-se é um ato nutricional, comer é umato social [...].
Nenhum alimento que entra em nossas bocas é neutro”.
O supracitado corroborou a concepção da Educação
Alimentar e Nutricional (EAN), a qual perpassa os diversos
aspectos que englobam a alimentação e o alimento, devendo
ocorrer de maneira contínua e permanente, aliando os saberes
técnicos aos populares, utilizando da transdisciplinaridade,
intersetorialidade e multiprofissionalidade, fomentado assim a
(re)criação de hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2012).
É nesse escopo que se inserem as atividades
educativas com enfoque na EAN, as quais também são
correlatas à educação em saúde, cujo intuito é fomentar a
participação ativa dos sujeitos na ampliação do controle de
suas vidas, ressignificar a realidade social e política, tentando
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influenciar na tomada de decisão relativaa sua saúde
(RUMOR et al. 2010; EZZATI; RIBOLI, 2012).
O explicitado possui importância, uma vez que se
configura enquanto possível estratégia frente à necessidade
de interferência nos inadequados hábitos alimentares que a
população brasileira vem adotando nas últimas décadas.
Ressalta-se que tais hábitos vem influenciando os índices
crescentes de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT),
como obesidade, Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS), cujas consequências vem afetando
negativamente a população economicamente ativa do país,
bem como resultando em altos escores de causas de
mortalidade (IBGE, 2011; MONTEIRO et al., 2011).
Ainda na esfera do que vem sendo discutido, a Política
Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS) se atrela ao
preconizado pela EAN, ao fomentar à autonomia e
singularidade dos sujeitos no que se refere à integralidade da
promoção da saúde (BRASIL, 2014).
Assim sendo, o autor citado discorre quanto aos temas
prioritários da PNaPS, estando entre eles a alimentação
adequada e saudável. Dessa forma, a promoção de ações que
que discutam e corroborem os aspectos explanados e à
segurança alimentar e nutricional devem ser desenvolvidas em
todos os espaços do setor saúde.
Nesse interim é válido reforçar que a nutrição passa a
ser pauta da PNaPS, devido às implicações dos atuais
problemas nutricionais que se associam mais incisivamente ao
padrão de determinação de doenças atribuídas à
modernidade, algumas delas supracitadas e, por isso, são
categorizadas enquanto desafios das políticas públicas (KAC;
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VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, 2003 apud SANTOS; BATISTA;
DEVINCENZI, 2015; COUTINHO; GENTIL; TORAL, 2008).
Perpassando os aspectos diretamente vinculados às
discussões em tela, é premente abordar a Política Nacional de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNST), a qual - em
seuArt. 2º - aborda enquanto objetivo: promover e proteger a
saúde
dos
trabalhadores,
bem
como
reduzir
amorbimortalidade vinculada aos modelos de desenvolvimento
e processos produtivos; fomentando a atenção integral à
saúde do trabalhador (BRASIL, 2012).
Minayo e Gualhano (2014) contribuem com as
discussões que perpassam a PNST, afirmando que é
crescente a produção científica que aborda à saúde dos
trabalhadores e das trabalhadoras. Além disso, apostilam que
a vigilância preconizada pela PNST não pode ser correlata
apenas ao controle das situações consideradas excessivas, e
sim desenvolver propostas de modificações nos processos
trabalhistas.
As afirmações acima possuem relevância atestada, ao
passo que os estudos evidenciam que o setor saúde é um
campo de trabalho relacionado aos elevados índices de
problemas relacionados à saúde. Nesse âmbito, ainda há
relatos que tratam as profissões vinculadas aos serviços
humanos e atendimento ao público, como é o caso dos
trabalhadores da saúde, como propensorasde transtornos
afetivos e distúrbios atrelados ao estresse. Afunilando ainda
mais o explicitado, tem-se no ambiente hospitalar a maior
prevalência dos aspectos elencados, se comparado a outros
setores da saúde (BARBOSA-BRANCO; ALBUQUERQUEOLIVEIRA, 2011; SOUZA; BONFATTI; SANTOS, 2015).
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É nessa conjuntura que se instala o absenteísmo, cuja
característica é a falta do trabalhador ao setor que possui
vínculo empregatício, sendo suas causas consideradas
complexas e diversas, relacionadas tanto a fatores singulares
quanto ao próprio ambiente no qual atua, bem como à maneira
como o processo de trabalho encontra-se organizado (LEÃO
et al. 2015).
No caso dos trabalhadores da saúde, a extenuante
carga horária, as diversas jornadas de trabalho,
proporcionadas pela associação de empregos e as frágeis
condições de trabalho favorecem o absenteísmo no setor
(PRIMO; PINHEIRO; SAKURAI, 2007; LEÃO et al. 2015). E,
para evitar elevações nesse indicador e ampliar a qualidade
de vida, a realização de ações com enfoque na integralidade
da saúde do trabalhador, especificamente, naqueles
vinculados à saúde faz-se primordial.
Ante o exposto, o presente trabalho visa explanar sobre
um relato de experiência com enfoque na prática da EAN e
suas potencialidades, perpassando à PNaPS, com enfoque na
saúde dos trabalhadores de um Hospital Universitário de João
Pessoa.
2

MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um relato de experiência, referente a três
ações desenvolvidas com trabalhadores da saúde, no tocante
à educação nutricional, especificamente com enfoque na
alimentação saudável e mudança de hábitos alimentares. Tais
atividades ocorreram entre o período de Novembro a
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Dezembro de 2014, em um Hospital Universitário da cidade de
João Pessoa, Paraíba.
Assim sendo, Cavalcante e Lima (2012) afirmam que o
relato de experiência constitui uma ferramenta de pesquisa
descritiva, o qual refletesobre uma ação ou umconjunto de
ações vivenciadas no escopo profissional de relevância da
comunidade científica.
Quanto à população participante, tem-se que a mesma
foi composta da seguinte maneira: a) para o primeiro
momento, recrutou-se trabalhadores do Centro de Terapia
Intensiva; b) para o segundo momento, trabalhadores da
Clínica Cirúrgica; c) para o terceiro momento, profissionais de
todos os setores do referido hospital, que – além dos já
descritos – ainda dispõe de Ambulatórios de Especialidades,
Clínica destinada às Doenças Infectocontagiosas, Pediatria,
Obstetrícia, Serviço de Atenção Especializada, Centro de
Referência Oftalmológica, Clínica Médica, Unidade de
Nutrição Clínica, entre outros, como as divisões destinadas à
Gestão Hospitalar.
Ressalta-se que as ações foram facilitadas por quatro
residentes de nutrição, vinculadas à Residência Integrada
Multiprofissional em Saúde Hospitalar, da instituição na qual
se desempenharam as atividades e de uma preceptora do
núcleo de nutrição. Os dois primeiros momentos ocorreram
nos descritos espaços, visto a localização no hospital (primeiro
e segundo andares, respectivamente) e que ambos
constituíram-se cenários de prática profissional dos executores
das atividades.
Enquanto critério de inclusão nas atividades, pode-se
elencar: ser trabalhador da saúde e estar no serviço no
151

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL COMO PROMOTORA DA
SAÚDE:FOMENTANDO À SAÚDE DO TRABALHADOR EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO

período da ação. Já enquanto critério de exclusão, cabe
explanar a não disponibilidade em participar das práticas ou
não estar no serviço no momento da atividade planejada.
Os recursos didáticos utilizados para o primeiro e
segundo encontros foram a confecção de dois painéis e
panfletos - em quantidade suficientes para os sujeitos
participantes - os quais se basearam nos “Dez passos para
alimentação adequada e saudável” (BRASIL, 2014). Os
painéis ficaram afixados nos setores durante um mês. Além
disso, um café da manhã com tais características foi ofertado
em dia específico, no qual também houve a entrega dialogada
dos panfletos.
No caso do terceiro momento, tratou-se de uma das
atividades referentes às comemorações de final de ano do
hospital, cuja gestão, fomentando à saúde do trabalhador,
convidou os atores já citados (responsáveis pela execução
das ações) a realizarem uma oferta de alimentação saudável
enquanto proposta de presentear cada trabalhador da
instituição. Nessa perspectiva, foram inseridos em uma
embalagem descartável: uma fruta, uma barra de cereal de
boa composição nutricional, um biscoito integral, além de um
panfleto com as informações supracitadas.
Durante os dias de culminância das ações explanadas,
havia diálogo com os participantes sobre os aspectos
elencados no folder e retirada de dúvidas, caso fossem
levantadas.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A EAN dentre dos seus princípios norteadores valoriza:
a cultura alimentar regional e local; o respeitoàs distintas
opiniões e ponderando os diversos saberes; a promoção da
autonomia; a educação permanente, com participação ativa
dos sujeitos envolvidos; a Intersetorialidade e; o planejamento,
avaliação e monitoramento das ações (BRASIL, 2012). Foi
considerando isso, que as ações descritas nessa seção foram
construídas.
Cabe explicitar que o mote da realização das ações de
EAN desempenhadas e registradas foi a percepção de que os
trabalhadores da saúde são corresponsáveis por ações
educativas, por ações de atenção à saúde, promoção,
prevenção e recuperação da saúde da população em geral,
todavia, na maioria dos casos pouco praticam o autocuidado,
assim como diminutas são as ações pensadas para os
mesmos.
Além do exposto, Santana e colaboradores (2013)
encontraram em estudo com trabalhadores da saúde que,
vinculado ao absenteísmo, há perda econômica e pessoal,
bem como diminuição do empenho na assistência prestada, e
consequente queda de sua qualidade. Isso, segundo as
evidências pesquisadas pelos referidos autores, levam à
doenças e acidentes de trabalho, que – por vezes –
convergem em agravos físicos e psicológicos desses
trabalhadores.
Assim sendo, contestamos a maneira como a PNST
vem sendo implantada e implementada no tocante aos
trabalhadores da saúde, sendo necessário estimular e
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provocar a existência de estratégias que visem à promoção e
prevenção da saúde, o controle de agravos e à qualidade de
vida desses profissionais, o que também foi fomentado por
Santana e colaboradores após a realização do seu estudo
(SANTANA et al., 2013).
Nesse sentido, o ambiente da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) possui uma carga de trabalho intensa, o que
reflete no ato de alimentar-se, seja no tocante ao tempo
escasso – o que leva os trabalhadores da saúde lotados nesse
espaço a pular refeições, seja pela inadequação das opções
dos alimentos ou outros aspectos.
Nesse intuito, a realização de uma ação com vistas à
alimentação saudável para esse público, foi uma forma de
fomentar à valorização desse trabalhador, bem como à EAN,
que deve ser estimulada constantemente.
Ante o exposto, a realização de um momento de
culminância referente à alimentação saudável para
trabalhadores de saúde foi algo inovador no hospital em que
se desenvolveu a ação. Na ocasião, além de discutirmos
sobre os “Dez passos para a alimentação saudável”, retiramos
dúvidas do público alvo quanto a questões com caráter mais
científico, uma vez que se tratam de participantes
esclarecidos.
A oferta de alimentos saudáveis, pautados no conceito
de pirâmide alimentar, também suscitou debate, mediante a
explanação do pouco tempo que se possui nos dias atuais
quanto ao preparo da alimentação, resultando na escolha de
alimentos industrializados. Nessa esfera foi possível explanar
sobre exemplos de como preparar e armazenar alimentos
saudáveis, visando a otimização do tempo; assim como
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conferir exemplo de produtos que vem sendo utilizados
enquanto alternativa para uma alimentação mais balanceada.
Nesse escopo, foi reforçado junto aos trabalhadores da
saúde a importância de alimentar-se moderadamente;
diminuindo o consumo de carnes, bem como de gordura de
origem animal; reduzir o consumo de gordura vegetal
hidrogenada; otimizar as refeições diárias, realizando o
desjejum, almoço e jantar, além de – ao menos – inserir o
lanche da manhã e da tarde; aumentar o consumo delegumes,
verduras e frutas; minimizar ingestão de sal,açúcar e produtos
com trigo refinado, conferindo preferência aos alimentos de
composição integral, o que se assemelha às recomendações
ofertadas por Chaves e colaboradores (2015), valendo
ressaltar que o público alvo desses não eram trabalhadores da
saúde.
A estratégia de utilização de painel foi um aspecto
positivo, visto que os trabalhadores que não tiveram
oportunidade de participar do momento de culminância,
visualizavam o mesmo e, pelo vínculo que possuíam com os
executores das ações, problematizavam as informações,
viabilizando à EAN.
No espaço da clínica cirúrgica o momento de
culminância ocorreu não só com os trabalhadores da saúde
lotados no setor, mas com os usuários internos e seus
familiares. Todavia, nesse relato, objetivamos explanar apenas
sobre a postura dos profissionais. Assim como na UTI o
momento foi potencial e observamos a importância de
realização de outros momentos, vislumbrando inclusive
conferir o caráter de permanência das ações de EAN.
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Salientamos que em estudo realizado com sujeitos que
se alimentavam “fora de casa”, o que é realidade da maioria
da população, foi constatado que, apesar de consumirem
alimentos considerados saudáveis, como arroz e feijão, a
ingestão de refrigerantes, lanches, sanduíches e pizzaeram
igualmente comuns; por isso, que a alimentação adequada e
saudável deve sempre ser discutida e fomentada
(GORGULHO; FISBERG; MARCHIONI, 2014).
Os autores em tela, todavia, elencam a escassez de
estudos no tocante ao consumo alimentar e sua comparação
entre sujeitos que realizam refeições “fora de casa” e caseira.
O terceiro momento visou atingir todos os trabalhadores
da saúde da instituição na qual a ação ocorreu e foi delineado
de modo a impactar os participantes, isso porque em
comemorações natalinas, geralmente se observa a preferência
por preparações com conteúdo energético elevado.
Nesse caso se pensou em uma opção de lembrança
que contivesse alimentação saudável e, dessa forma,
incentivasse os trabalhadores a utilizarem os produtos
disponíveis na embalagem como exemplo em seu cotidiano.
Como a alimentação engloba o fator social, a apresentação do
que se está ofertando, dentre outros aspectos, não só a
embalagem estava organizada; mas se utilizou de um espaço
do hospital não comumente frequentado, que contém uma
visualização agradável da cidade onde o mesmo se encontra,
houve a organização e decoração do mesmo, os painéis
contendo os “Dez passos para alimentação saudável” estavam
disponíveis ao público, além de haver música ambiente.
O resultado foi dicotômico, pois parte dos trabalhadores
consideraram a ação inovadora e reconheceram a valorização
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do trabalhador, ao passo que estava se prezando pela
construção de hábitos que favorecessem à qualidade de vida
dos mesmos, enquanto outros questionavam o porquê de não
haver os alimentos que costumeiramente ingeriam nas
ocasiões de festividades, categorizados como ricos em açúcar
simples, gordura e, consequentemente, hipercalóricos.
Nesse sentido, a divulgação de guias alimentares
também foi realizada, uma vez que esse instrumento se
enquadra enquanto conjunto ações intersetoriais, cuja
finalidade é otimizar os hábitos alimentares e a nutrição da
população, convergindo em ampliação da promoção da saúde.
Salientamos a importância do nutricionista nessa
perspectiva, uma vez que pode atuar na promoção e
prevenção da saúde. Vale salientar que esses termos não são
sinônimos. Assim sendo, a prevenção diz respeito a ações
cujo foco é evitar o aparecimento de comorbidades
específicas. Já a promoção da saúde, compreende um termo
mais amplo, pois não objetiva direcionar a uma doença
específica, e sim corroborar com o bem-estar social (SANTOS;
BATISTA; DEVINCENZI, 2015).
Mediante o explicitado, é possível notar a importância
de desenvolver estratégias que favoreçam a inclusão dos
trabalhadores da saúde em ações de promoção e prevenção
da saúde, uma vez que, dentre outros fatores, os mesmos se
constituem
enquanto
profissionais
fundamentais
no
compartilhamento desses saberes com a população em geral.
4

CONCLUSÕES
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A EAN além de considerar a alimentação e os
alimentos, perpassa todos os aspectos que se vinculam aos
mesmos. Dessa forma, atividades educativas que corroborem
à promoção e prevenção da saúde, bem como sua
recuperação, considerando a nutrição nesse âmbito,
cotidianamente vem adquirindo espaço no setor saúde.
Assim sendo, a saúde do trabalhador deve ser incluída
nessa pauta e a experiência relatada no presente documento
se referiu especificamente aos trabalhadores da saúde, os
quais necessitam ser valorizados e cuidados, para que
possam executar com excelência suas atribuições, o que inclui
a atenção integral à saúde dos usuários do seu serviço.
Ante o exposto, foi possível perceber que as ações
desenvolvidas no âmbito hospitalar, englobando a EAN e os
trabalhadores da saúde, constituíram-se em importantes
estratégias do excito à alimentação saudável e seus
benefícios.
Ainda explanamos que outros movimentos como os
desenvolvidos devem possuir ocorrência provocada,
objetivando abranger tanto os preceitos do Sistema Único de
Saúde quanto o conceito ampliado de saúde com abordagem
nos trabalhadores do setor.
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RESUMO: Obesidade está associada à falta de atividade
física e à inadequação alimentar. Em adolescentes, a
presença do excesso de peso e da pressão alta vem
crescendo rapidamente. O objetivo principal deste estudo foi
avaliar o estado nutricional de adolescentes de uma escola,
localizada em João Pessoa – PB, relacionando avaliação
antropométrica com os níveis de pressão arterial. Para tanto
foram avaliados 68 adolescentes de 10 a 15 anos de idade.
Para avaliação do estado nutricional foi utilizado o índice de
massa corporal (IMC) e a medida da circunferência da cintura
(CC). A pressão arterial (PA) foi medida diretamente e os
valores encontrados foram avaliados de acordo com o
percentil de estatura para a idade dos adolescentes. O
tratamento estatístico constou da classificação da amostra de
acordo com o IMC, CC e PA. A correlação de Pearson foi
utilizada para avaliar a associação entre as variáveis,
adotando-se o valor de significância p <0,05. Resultados: A
avaliação do estado nutricional mostrou que 32,3% dos
adolescentes apresentavam excesso de peso e 20,6%
obesidade abdominal. Quanto aos níveis pressóricos, 5,8%
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apresentaram valores de pressão acima do limite. Conclusão:
Os resultados mostraram elevadas proporções de excesso de
peso, obesidade abdominal e alterações pressóricas nos
adolescentes avaliados.
Palavras-chave:
Hipertensão.
Avaliação
Nutricional.
Obesidade.
1

INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase da vida caracterizada por
várias mudanças no desenvolvimento mental, emocional,
social, além das transformações corporais, sendo um período
de transição entre a infância e a vida adulta (SOLDER et al.,
2012).
A obesidade está associada à falta de atividade física
e a inadequação alimentar. Ela é considerada um dos
principais causadores da elevada prevalência de doenças
crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, a
hipertensão e a diabetes mellitus tipo 2 (COSTA et al., 2007).
A relação entre obesidade e hipertensão vem sendo
bastante estudada. Diversos estudos mostram que a
obesidade é relacionada a níveis mais elevados de pressão
arterial, e investigações prospectivas certificam que o ganho
de peso, ao longo da vida, é um importante preditor para o
desenvolvimento da hipertensão arterial. Como contraprova da
relação direta da obesidade na fisiopatogênese da hipertensão
arterial, a redução de peso é frequentemente associada à
diminuição nos níveis pressóricos (BARRETO-FILHO et al.,
2002).
A avaliação nutricional de uma população é um
método fundamental para estudo de suas condições de saúde.
Em adolescentes, a avaliação antropométrica é importante
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para a caracterização do estado nutricional, nível de
desenvolvimento e crescimento. Indiretamente, o diagnóstico
nutricional, aponta condições extrínsecas e intrínsecas da
população, que podem influenciar diretamente no estado
nutricional dos indivíduos (ARAÚJO; CAMPOS, 2008).
Diante do exposto e tendo em vista a transição
nutricional que está acontecendo, onde a obesidade está
presente em adolescentes em números cada vez mais
elevados, surge à necessidade de mensurar a magnitude do
problema. Esta pesquisa teve como objetivo principal avaliar o
estado nutricional de adolescentes matriculados em uma
escola da rede pública de ensino, localizada em João Pessoa
– Paraíba, relacionando a avaliação antropométrica com os
níveis de pressão arterial. O estudo em questão propiciará a
divulgação do perfil nutricional dos adolescentes e auxiliará na
conscientização dos mesmos e demais envolvidos (pais,
educadores...) sobre a importância da manutenção do estado
nutricional adequado e dos riscos decorrentes da alimentação
inadequada, propondo ações de combate ao excesso de peso
e suas implicações.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa trata-se de um estudo quantitativo,
transversal, de análise de dados, realizado com adolescentes
estudantes de uma escola da rede pública de ensino da
cidade de João Pessoa - PB.
A amostra do estudo foi selecionada de forma
aleatória de acordo com a conveniência, tentando abranger o
maior número de alunos. Para participarem da pesquisa os
adolescentes precisavam se enquadrar na faixa etária de 10163
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19 anos, possuir autorização dos pais, estarem na escola no
dia que foram realizadas as avaliações, não possuírem
quaisquer problemas que impossibilitassem a coleta dos
dados antropométricos e concordarem em participar
voluntariamente da pesquisa.
Os instrumentos para a coleta de dados foram: peso e
altura para realização do cálculo do IMC [peso (kg) / estatura
(m)²], medida da circunferência da cintura para avaliar o risco
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e aferição
da pressão arterial para verificar a presença de hipertensos. A
princípio houve a apresentação do projeto, pela própria
pesquisadora, aos envolvidos na pesquisa. Em seguida, foi
realizada individualmente a avaliação antropométrica.
A análise das informações coletadas foi feita da
seguinte forma: Cálculo do IMC e classificação dos mesmos
de acordo com a curva de crescimento da OMS-2007,
classificando-os segundo o sexo e a idade; Análise dos
valores da circunferência da cintura de acordo com o ponto de
corte proposto por Taylor et al. (2000); Análise dos valores da
pressão arterial e classificação das mesmas de acordo com os
percentis de estatura para ambos os sexos retirada da V
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial de 2007; As
análises das variáveis, as correlações e as associações forma
feitas utilizando os testes de Kolmogorov–Smirnov, correlação
de Pearson, T de Student e o qui-quadrado de Pearson; Os
dados foram digitados no Microsoft Excel e analisados pelo
software estatístico Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) na versão 21, adotando-se o nível de significância de
5,0%. Os resultados descritivos foram apresentados em
média, desvio padrão e frequência.
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O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo
comitê de ética do Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal da Paraíba.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da pesquisa 68 adolescentes, com idade
média de 11,10 anos (DP ± 1,12 anos), sendo 51,5% (35) do
sexo feminino. A média do IMC e da circunferência da cintura
foi de 19,04kg/m² (DP ± 2,95 e p < 0,99) e 67,21 cm (DP ±
7,21 e p < 0,08) respectivamente, não havendo diferença
estatisticamente significativa entre os sexos.
Na tabela 1, observa-se que a maioria,
aproximadamente 63% dos participantes da pesquisa,
encontrava-se na faixa de peso considerada saudável para
altura e idade. Entretanto 32,31% dos adolescentes
apresentavam excesso de peso e uma pequena parcela, 4%
dos avaliados, estavam abaixo do peso mínimo ideal para
altura e idade.
Tabela 1. Distribuição da amostra segundo variáveis
antropométricas de adolescentes de 10 a 14 anos de João
Pessoa, 2014.

CC¹
Normal
Alterado
Total
IMC²
Magreza
Eutrofia
Sobrepeso

Feminino
N
%

Masculino
N
%

N

30
05
35

24
09
33

54
14
68

Total
%

p*
0,99

85,7
14,3
100,0

72,7
27,3
100,0

79,4
20,6
100,0
0,08

01
24
10

2,8
68,6
28,6

02
18
10

6,1
54,5
30,3

03
43
19

4,4
63,3
27,9
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Obesidade
0
0
03
9,1
03
4,4
Total
35
100,0
33
100,0
68
100,0
¹Circunferência da cintura; ²Índice de massa corporal; *coeficiente de
Pearson.

O excesso de peso durante a adolescência eleva a
possibilidade do indivíduo se tonar obeso na vida adulta.
Quanto à proporção de indivíduos com excesso de peso
encontrado em nosso estudo, embora a amostra seja
pequena, ela pode ser relevante, pois diante da transição
nutricional das últimas décadas, a frequência observada nesta
escola já pode ser considerada preocupante.
Estudos populacionais, dentre eles um realizado em
Cubatão-SP, vêm mostrando que a obesidade em
adolescentes brasileiros está crescendo drasticamente (Silva
et al., 2008). A prevalência de excesso de peso encontrada
nesta amostra foi superior ao encontrado em um estudo
realizado na cidade de Recife em 2007 envolvendo
adolescentes de 10-14 anos, de ambos os sexos, matriculados
em escolas da rede pública e privados, em que
aproximadamente 20% dos adolescentes se encontravam com
excesso de peso (PINTO et al., 2010).
A circunferência da cintura é uma medida simples e
efetiva de mensurar obesidade abdominal e pode ser um
ótimo preditor do risco de doença cardiovascular, mais eficaz
que o IMC. Em relação a este dado antropométrico, os
achados foram muito similares a outro estudo realizado em
Recife com adolescentes da mesma faixa etária no ano de
2007, onde cerca de 20% dos adolescentes encontrava-se
com circunferência da cintura acima dos parâmetros propostos
para idade (PEREIRA et al., 2010).
O sobrepeso e a obesidade estão presentes nos dias
de hoje em maior frequência nos adolescentes, sobrepondo
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notavelmente à prevalência de desnutrição (Ferreira; Aydos,
2010). Este fato pode ser notado nesta pesquisa, onde apenas
3 adolescentes encontra-se abaixo do peso, enquanto 22
adolescentes está com excesso de peso.
Segundo a Pesquisa sobre Orçamentos Familiares
(POF) 2008-2009, comparando com os resultados da POF de
1974-1975, a prevalência de excesso de peso em
adolescentes cresceu de 3,7% para 21,7% nos meninos e de
7,6% para 19% nas meninas (IBGE, 2010). Estudos realizados
em algumas cidades brasileiras mostram que o sobrepeso e a
obesidade já atingem mais de 20% dos adolescentes,
podendo este dado ser comprovado neste estudo com 31%
dos escolares avaliados apresentando excesso de peso
(SILVA et al., 2008; ARAÚJO et al., 2007; PINTO et al., 2010).
Os níveis pressóricos foram classificados entre os
adolescentes como normal, limítrofe e hipertensão (Gráfico 1).
Pode-se observar que a maioria (88%) apresentou a pressão
arterial dentro dos níveis de normalidade, no entanto, 5,88% (4
estudantes) foram classificados como hipertensos de acordo
com os percentis por idade de pressão arterial.
Normal

Limítrofe
6%

Hipertensão

6%

88%

Figura 1. Distribuição da Pressão Arterial em adolescentes de
10 a 14 anos de João Pessoa, 2014
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As classificações de pressão arterial de acordo com o
sexo estão representadas no Gráfico 2. Nota-se que o sexo
masculino apresentou maior percentual de adolescentes com
hipertensão comparada ao sexo feminino.
Nos últimos anos vem crescendo a prevalência de
hipertensão arterial na adolescência, neste estudo apenas
5,88% dos adolescentes apresentou hipertensão. Esses
resultados são inferiores a outros estudos, onde a prevalência
de hipertensão é de aproximadamente 7 a 44 % de
adolescentes com pressão arterial acima do percentil 90
(FERREIRA; AYDOS, 2010; SILVA et al., 2008; ARAÚJO et
al., 2007).
Os valores de prevalência de hipertensão arterial em
adolescentes com obesidade são importantes para a
compreensão dos mecanismos de interação entre as duas
doenças, uma vez que o risco prematuro para doenças do
aparelho cardiovascular pode ser potencializado em idades
mais jovens, simplesmente pela presença do excesso de peso
corporal (FERREIRA; AYDOS, 2010).
Feminino

Masculino

88,57%
87,88%

8,57%
3,03%
Normal

Limítrofe

9,09%
2,86%
Hipertensão

Figura 2. Classificação da Pressão Arterial dividido por sexo
em adolescentes de 10 a 14 anos de João Pessoa-2014.
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Na análise de correlação entre a pressão arterial e as
medidas antropométricas (Tabela 2), a pressão arterial
apresentou correlação positiva estatisticamente significante
com a circunferência da cintura (p = 0,004 e p = 0,001) e com
o IMC (p = 0,002 e p = 0,000). Embora a circunferência da
cintura seja considerada um bom preditor para o risco de
desenvolvimento da hipertensão arterial, o IMC apresentou
uma correlação mais forte com os níveis pressóricos.
Tabela 2. Correlações entre a CC e o IMC com a PAD e PAS,
em adolescentes de 10 a 14 anos de João Pessoa-2014
(n=68).
PAS
PAD
Variáveis
R¹
P
R¹
P
CC*
0,343
0,004
0,391
0,001
IMC**
0,362
0,002
0,501
0,000
¹Coeficiente de Correlação de Pearson;. *Circunferência da cintura;
**Índice de massa corporal.

O teste qui-quadrado foi realizado para investigar a
interação das variáveis antropométricas e do sexo com os
níveis de pressão arterial, porém todos os resultados
apontaram não haver interação estatisticamente significativa
dessas variáveis com os níveis pressóricos dos adolescentes.
As correlações do IMC e da CC com a pressão arterial
comprovam que o excesso de peso e a obesidade abdominal
influem diretamente nos níveis da pressão, pois os
adolescentes que apresentaram maiores níveis pressóricos
foram aqueles que estavam com a CC e o peso acima do
recomendado para idade e altura. Esta relação entre
obesidade e hipertensão tem grande importância clínica, uma
vez que a redução de peso mesmo modesta (da ordem de 510% do peso inicial), mas, mantida em longo prazo (3-4 anos),
tem como consequência a redução da pressão arterial
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diastólica em 0,35 mmHg e da sistólica em 0,45 mmHg para
cada quilograma de peso perdido (SILVA et al., 2008).
O sedentarismo, etilismo, tabagismo e consumo
alimentar são considerados indicadores de risco para
desenvolvimento da pressão alta. Na pesquisa realizada em
Fortaleza com adolescentes em 2005, buscou analisar os
indicadores de risco para hipertensão arterial em crianças e
adolescentes, porém não encontrou associação positiva
desses indicadores com os níveis pressóricos. Entretanto as
pesquisas indicam que estes indicadores de risco contribuem
para a instalação de várias doenças crônicas, em especial as
cardiovasculares (ARAÚJO et al., 2007).
Após o diagnóstico de obesidade na adolescência, o
controle do peso através de uma alimentação saudável
associado a pratica de exercício físico ainda é a melhor
maneira de combater esse distúrbio. Quando a obesidade é
tratada antes do adolescente entrar na fase adulta, o risco de
desenvolvimento de doenças metabólicas cai em níveis
consideráveis e se o estilo de vida saudável for incorporado
desde cedo as chances de o indivíduo ter uma velhice ativa
chega a quase 100% (SOARES et al., 2011).
4 CONCLUSÕES
Constatou-se que uma grande parte dos adolescentes
deste estudo apresentava excesso de peso, confirmando a
transição nutricional que estamos passando no momento. O
desenvolvimento deste estudo possibilitou mostrar a realidade
do estado nutricional recente dos adolescentes, principalmente
a forte relação dos dados antropométricos com o risco de
desenvolvimento da hipertensão arterial.
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Tornando então, imprescindível o acompanhamento
do ganho de peso e da medida da circunferência abdominal
com a finalidade de diminuir os fatores de risco relacionados a
esta doença. Para prevenir a obesidade e a hipertensão
arterial em adolescentes, é necessário que as estratégias das
políticas públicas de saúde também sejam voltadas para o
público jovem, bem como capacitar os profissionais da saúde
pra diagnosticar e tratar essas doenças precocemente.
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RESUMO: O inegável abuso que se verifica no consumo de
substâncias psicotrópicas está a demandar séria reflexão no
contexto da assistência direcionada a esse público, que requer
um cuidado específico com assistência integrada e
multiprofissional. Neste contexto, tem-se como objetivo
estudar o perfil de utilização de benzodiazepínicos por idosos
atendidos em unidades do Programa Saúde da Família (PSF)
de um município da Paraíba. Foi realizada uma pesquisa de
campo, de natureza aplicada, do tipo descritiva e com
abordagem quanti-qualitativa, norteada conforme preceitos
éticos descritos para pesquisas envolvendo seres humanos
constantes na Resolução 466/12 (aprovada sob Parecer nº
725.339). A amostra de 250 idosos foi determinada de modo
probabilístico, com nível de confiança de 95%, utilizando
amostragem estratificada. Verificou-se que o perfil
farmacoterapêutico apresenta inadequações em função da
173

FARMACOTERAPIA BENZODIAZEPÍNICA EM IDOSOS: PERFIL DE UM MUNICÍPIO
PARAÍBANO

alta prevalência de uso, duração e baixo nível de informações
recebidas
e/ou
assimiladas
pelos
usuários
de
benzodiazepínicos. Estes aspectos permitem inferir sobre a
importância e necessidade de atuação efetiva do farmacêutico
na prestação da atenção farmacêutica na localidade estudada,
pois através da utilização de estratégias corretas espera-se
que haja adequação da farmacoterapia utilizada, incluindo
possibilidade de redução da prevalência de uso e
aperfeiçoamento da informação.
Palavras-chave: Atenção farmacêutica. Benzodiazepínicos.
Farmacoepidemiologia.
1 INTRODUÇÃO
Disponíveis
no
mercado
desde
1960,
os
benzodiazepínicos correspondem a uma das classes de
psicofármacos mais prescritas no Brasil. Atualmente são
incluídos entre as substâncias e medicamentos de controle
especial definidas na Portaria 344/98 (NORDON et al., 2009).
A situação não difere em vários outros países do mundo
onde eles também estão entre os medicamentos psicotrópicos
mais consumidos, principalmente para tratamento de
transtorno de ansiedade e como indutores de sono (SOUKI,
2013).
De acordo com Manthey et al. (2011), as taxas de
prevalência do seu uso são elevadas e variam entre 7,5 e
21,3% quando considerados diferentes países.
Seja isolado ou associado a outros psicotrópicos tem
sido verificado um aumento no uso indevido dessa classe
farmacológica, definido como o uso sem supervisão médica ou
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em quantidades/prazos superiores ao preconizado para
tratamento, a ponto de ser considerado atualmente como um
problema de saúde pública (SOUZA; OPALEYE; NOTO,
2013).
Quando usados de forma correta eles podem promover
melhoria na qualidade de vida do usuário, no entanto também
é reconhecido que o uso prolongado e/ou incorreto dos
mesmos é associado a alto potencial de ocorrência de
resultados negativos associados a medicamentos. Entre
possíveis causas desses resultados podemos incluir a
ocorrência de altas taxas de tolerância e dependência, com
sintomas de abstinência e efeitos adversos como quedas,
fraturas de bacia, distúrbios cognitivos, acidentes de carros,
além de ataxia, confusão mental e sonolência, efeitos estes
que são dose dependente (JANHSEN; ROSER; HOFFMANN,
2015; MUGUNTHAN; MCGUIRE; GLASZIOU, 2011;
MONTGOMERY; LILLY, 2007; MORIN et al., 2004;
KINGSBURY; YI; SIMPSON, 2001).
Para casos de insônia e/ou ansiedade, é recomendado
que a utilização de benzodiazepínicos não ultrapasse quatro
semanas (JANHSEN; ROSER; HOFFMANN, 2015; LADER;
TYLEE; DONOGHUE, 2009). No entanto, estudos têm
mostrado vários casos de uso prolongado, por muitos meses
ou até mesmo anos. Alguns estudos recentes chegam a
observar tempo de uso superior a 20 anos, sendo que em
função da dependência podem tornar-se ineficazes (COOK et
al., 2007; PARR et al., 2006).
Com base nessa abordagem inicial, é justificável a
realização desse trabalho tendo como objetivo avaliar o perfil
farmacoterapêutico de uso dos benzodiazepínicos pelos
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idosos atendidos em unidades de saúde do município
selecionado para estudo, tendo em vista que em função das
características associadas ao perfil patológico diferenciado e
das alterações nas funções vitais desse grupo de pacientes,
podemos ter implicações diretas e distintas quando do uso de
medicamentos, necessitando assim cuidado especial no que
se refere ao acompanhamento e orientação em relação a sua
farmacoterapia.
2

MATERIAIS E MÉTODO

Foi realizada uma pesquisa de campo, de natureza
aplicada, do tipo descritiva com abordagem quanti-qualitativa,
norteada conforme preceitos éticos descritos para pesquisas
envolvendo seres humanos constantes na Resolução 466/12.
A mesma foi submetida para avaliação e aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos da
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba sob Parecer nº
725.339 do mês de julho de 2014.
A pesquisa foi realizada em nove unidades de saúde de
um município do estado da Paraíba. A população foi
constituída por 6821 pacientes idosos atendidos na rede
pública de saúde. A amostra foi de 250 participantes
determinada de modo probabilístico, com nível de confiança
de 95%, através da Equação 12, e erro máximo de estimativa
1

Dado fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município em junho de 2014.

2

Onde, N é o tamanho da população; n é o número de indivíduos da amostra; Zα/2 é o valor crítico
correspondente ao nível de significância considerado; 󠄊p é a estimativa da proporção populacional de
indivíduos que pertence a categoria que estamos interessados em estudar; q é a estimativa da
proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria que estamos interessados em
estudar e E o erro máximo de estimativa.
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de ± 5%. Foi utilizado amostragem estratificada considerando
os percentuais relativos de pacientes idosos em cada PSF.
n

N * p * q *  Z 2 

2

p * q *  Z 2    N  1 * E
2

Equação 1
2

A obtenção dos dados foi realizada através de um
questionário, aplicado pessoalmente, no período entre agosto
e outubro de 2014. A análise dos mesmos foi feita
empregando estatística descritiva, através de cálculos com
frequências absolutas ou relativas. Para comparação de
grupos de dados foi utilizado teste quiquadrado.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 são mostrados resultados obtidos para
diferentes variáveis sócio demográficas referentes aos 250
participantes do estudo. Considerando as variáveis idade,
estado civil, escolaridade e fonte de renda, podemos observar
que não houve diferença estatisticamente significativa entre os
grupos usuário e não usuário de benzodiazepínico, com 95%
de confiança, pois para todas elas valor p > 0,05.
Tabela 1. Variáveis sócio demográficas para usuários e não usuários de
benzodiazepínicos incluídos no estudo
Variável

Idade (anos)

Estado civil

Subníveis
[60-70)
[70-80)
[80-90)
[90-100)
Valor p1
Solteiro
Casado
Divorciado

Usuário* (n=82)
58,5
30,5
9,8
1,2
19,5
53,7
2,4

Não
(n=168)
50,6
37,5
10,7
1,2
0,48
20,2
56,5
3,6

usuário*
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Escolaridade

Fonte de renda

Outro
Valor p1
Analfabeto
EFI
Outro
Valor p1
Aposentado
Assalariado
Valor p1

24,4
73,2
24,4
2,4
97,6
2,4

19,6
0,99
64,9
32,1
3,0
0,42
92,9
7,1
0,13

expressos em frequência relativa percentual. 1Diferenças
estatisticamente significativas para valor p ≤ 0,05, comparando os grupos
usuário e não usuário. EFI (Ensino Fundamental Incompleto). [ Representa
intervalo fechado. ) Representa intervalo aberto.
*Valores

Todos os participantes do estudo apresentaram idade
entre 60 e 99 anos, com maioria entre 60 e 69 anos, tanto
para os usuários quanto para os não usuários representando
percentuais
de
aproximadamente
58,5
e
50,6%,
respectivamente. Em relação ao estado civil podemos
observar que a maioria são casados, o primeiro grupo
correspondendo a aproximadamente 53,7% e o segundo
56,5%.
Quanto a escolaridade verificou-se que o maior
percentual nos dois grupos foi de analfabetos com
aproximadamente 73,2 e 64,9% para usuários e não usuários,
respectivamente, sendo que ao somarmos estes valores com
aqueles que apresentam o ensino fundamental incompleto
chegamos a englobar pelo menos 97% dos participantes de
cada grupo.
Os dados relativos a fonte de renda, mostram que
aproximadamente 97,6% (usuários) e 92,9% (não usuários)
tem a aposentadoria como fonte de renda, o que se justifica
em função de todos os participantes apresentarem idade
maior ou igual 60 anos. Em relação ao valor da renda, 96,3%
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daqueles e 97,0% destes declararam ter renda salarial maior
ou igual a um e menor que dois salários mínimos, estando
estes valores relacionados a condição do município que é
basicamente agrícola, composto por trabalhadores rurais e
funcionários públicos, sendo as aposentadorias no regime
especial como agricultor ou da zona urbana (por idade)
correspondente a um salário mínimo.
A escolaridade e a renda são fatores importante a ser
considerados quando pensamos em termos de definição de
um plano de cuidado para o paciente, incluindo os
medicamentos, pois no caso de indivíduos que não sabem ler
ou mesmo sabendo ler não tem um entendimento adequado
sobre a informação, torna-se mais difícil a efetivação de
estratégias de aderência e cumprimento da farmacoterapia
onde eles podem simplesmente não aderir por não saber
como proceder ou não ter condições financeiras para
aquisição do medicamento.
Quando consideramos o uso de benzodiazepínicos
entre os 250 participantes verifica-se que 32,8% (n = 82) são
usuários. A prevalência foi uniforme entre as diferentes faixas
etárias incluídas no estudo visto que não houve diferença
estatisticamente significativa entre elas, no nível de confiança
de 95%, valor p (0,79). Na Figura 1 são mostrados os valores
observados comparados com os esperados, nas diferentes
faixas etárias, tendo como base de referência esperada a
frequência encontrada no total que foi de 32,8%.
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Figura 1. Prevalência do uso de benzodiazepínico nas diferentes faixas
etárias (n=82)

Quando comparados diferentes países no mundo,
Manthey et al. (2011) descrevem que as taxas de prevalência
do seu uso são elevadas e variam entre 7,5 e 21,3%. No
Brasil, conforme Duarte, Stempliuk e Barroso (2009), em
relatórios do ministério da saúde elaborados com base em
pesquisa domiciliar sobre uso de drogas no país, os
percentuais de uso de benzodiazepínicos em 2001 e 2005
foram de 3,3% (2,2% masculino e 4,3% feminino) e 5,6%
(3,4% masculino e 6,9% feminino), respectivamente, quando
considerada a população geral. No mesmo relatório, para a
região nordeste, os percentuais de uso dessa classe
farmacológica em 2001 e 2005 foram de 5,3% (3,4%
masculino e 7,1% feminino) e 6,0% (4,1% masculino e 7,1%
feminino).
Verifica-se assim uma prevalência de uso, no município
considerado, mais alta que a média mundial e ainda maior que
a média brasileira e da região nordeste.
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Um fator que poderia influenciar essa maior prevalência
refere-se à idade dos participantes incluídos nesse estudo,
idosos, comparado com os relatórios de uso brasileiro e
nordestino que foram realizados com base na população geral.
Foram então considerados dados de estudos relativos a faixa
de idade incluída.
Em estudo de coorte realizado em Israel, nos anos
1989 e 1999, em duas amostras nacionalmente
representativas de 1621 pacientes com idade de 75 a 94 anos,
mostrou percentual de 13,7% a 14,5% de uso de psicotrópicos
em que 85% a 90% deles foram benzodiazepínicos, o que
representa
percentuais
corrigidos
de
uso
de
benzodiazepínicos correspondentes a 11,6 e 13,1% com maior
prevalência entre as mulheres (BLUMSTEIN et al., 2014;
BLUMSTEIN et al., 2012).
No Chile a prevalência de uso crônico foi de 10,3% em
amostra de 1081 idosos na atenção primária de uma
comunidade com proporção entre sexo de três mulheres para
um homem (OLIVEIRA, 2009).
Considerando estudos realizados no Brasil os
resultados mostram: em São Paulo, numa amostra de 1115
idosos com 65 anos de idade ou mais, foi determinado
prevalência de uso dos psicotrópicos gerais representando
12,2%, e os benzodiazepínicos representando 6,1%,
principalmente no sexo feminino associado ao uso
concomitante de dois ou mais fármacos (NOIA et al., 2012);
em estudo realizado no interior de Minas Gerais, utilizando
1606 idosos, observou-se frequência de uso de 21,7% (26,7%
feminino e 14,0% masculino), sendo dois terços de uso
crônico por período maior que um ano (FIRMINO et al., 2011).
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Tendo estas frequências de ocorrência como referência
da faixa etária estudada os dados da presente pesquisa foram
comparados com elas, havendo prevalência significativa maior
aqui, no nível de confiança de 95%, com valores p variando
entre 0,00 e 0,04. Assim, confirma-se que mesmo
considerando as características específicas da faixa etária
incluída neste estudo os valores encontrados são maiores que
os de outros relatados na literatura científica considerada. Em
relação ao gênero, os valores encontrados são semelhantes
com prevalência maior no gênero feminino (65,0%) que no
masculino (35,0%).
Quando perguntados sobre a indicação do uso de
benzodiazepínicos na prescrição 93,9% dos usuários
relataram que era para insônia, sendo está indicação
significativamente mais frequente em relação as demais (valor
p <0,00), com nível de confiança de 95%.
Quanto ao tempo de uso verifica-se que 91,5% deles
faziam uso a mais de 1 (um) ano e 19,5% relataram o uso há
mais de 10 anos (Figura 2).
Para Firmino et al. (2011) o consumo de
benzodiazepínicos por idosos está relacionado ao fato do
envelhecimento ser acompanhado pelo aparecimento de
transtornos do sono, depressão e das doenças neurológicas
degenerativas. Contudo, são quadros que merecem uma
abordagem cuidadosa e uma rigorosa avaliação do
risco/benefício dessa terapia medicamentosa.
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Figura 2. Distribuição dos participantes da pesquisa em relação ao tempo
de uso de benzodiazepínicos (n = 82)

Para tratamento da insônia, a prescrição de
benzodiazepínicos deve ser utilizada por período inferior a
duas semanas, segundo o Royal Australian College of General
Practioners (RACGP) Guideline (2006). Outros guidelines
consideram que eles devem ser utilizados para tratar apenas a
insônia severa incapacitante ou que leve o indivíduo a uma
angústia extrema, e que o uso deva ser intermitente (Firmino
et al., 2011). Em se tratando da ansiedade não se deve utilizar
benzodiazepínicos por mais de seis semanas, pois conforme
descrito no RACGP Guideline (2006) e relatos feitos por
Janhsen, Roser e Hoffmann (2015) seu uso por um período
superior a esse pode gerar dependência e tolerância.
Quando questionado a respeito de onde o paciente
obtém a receita para compra dos medicamentos, tendo em
vista que eles são de controle especial, todos responderam
que era no PSF. Em relação ao local onde tem acesso ao
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medicamento prescrito 81,7% afirmaram adquirir o mesmo na
farmácia básica do município, sendo diazepam o mais
utilizado correspondendo a 46,3% (Figura 3).
A utilização de medicamentos no Brasil faz parte de
uma relação de medicamentos essenciais que são fornecidos
gratuitamente, o problema é que muitas pessoas usuárias do
setor público e que os recebe queixam-se da constante “falta”
dos mesmos, o que as obriga a pagar por eles para poder
continuar o tratamento (SILVA; BATISTA; ASSIS, 2013).

Figura 3. Gráfico de Pareto da distribuição em relação ao ingrediente
farmacêutico ativo utilizado (n = 82)

A alta prevalência do uso de diazepam e clonazepam
no Brasil pode ser explicada pela existência do Programa
Nacional de Assistência Farmacêutica, que distribui
gratuitamente, mediante apresentação de receita, esses dois
medicamentos. Esse resultado, porém, diverge de uma
pesquisa realizada na cidade de Tatuí-SP onde foi constatado
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que o bromazepam representou o benzodiazepínico mais
usado entre os idosos (TELLES-FILHO et al., 2012).
Montgomery e Lilly (2007) e Galé e Oakley-Browne
(2005) relatam não haver benefícios do uso crônico de
benzodiazepínicos indicado para transtornos de ansiedade
e/ou insônia em idosos, principalmente se o uso ultrapassa um
mês, pois há aumento de efeitos adversos tais como: quedas,
fraturas de bacia, distúrbios cognitivos, acidentes de carros,
além de ataxia, confusão mental e sonolência, efeitos estes
que são dose dependente. Sabe-se também que a interação
com o álcool, dado seu intenso uso, também é muito
importante uma vez que pode ocorrer depressão respiratória
grave e fatal pelo sinergismo do efeito depressor.
Outra questão abordada foi em relação a orientação
dada pelos profissionais de saúde a respeito do uso e riscos
do medicamento. O maior percentual (43,9%) relatou não
lembrar se recebeu orientação sobre os mesmos e 26,8%
relataram que não a receberam.
A orientação relacionada ao uso dos benzodiazepínicos
é um fator muito importante para minimizar a incidência dos
efeitos negativos relacionados a farmacoterapia. Martins
(2011) relata que a administração prolongada de
benzodiazepínicos, mesmo em doses baixas, induz a
prejuízos persistentes nas funções cognitivas e psicomotoras.
Auchewski et al. (2004) referem em seu estudo que a
prescrição médica sustenta o uso crônico e que existe
desinformação dos pacientes acerca dos riscos de efeitos
colaterais e de dependência. Orlandi e Noto (2005) relatam
que, apesar de serem medicamentos legalmente controlados e
só poderem ser comercializados sob prescrição médica e
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retenção da receita, no Brasil os benzodiazepínicos são
sustentados pelo despreparo de muitos profissionais, o que
caracteriza a manutenção do uso crônico e inadequado pelos
pacientes.
4

CONCLUSÕES

Os aspectos analisados neste trabalho mostram a
necessidade de direcionar ações e implementar efetivamente
políticas públicas de assistência, tendo em vista a alta
prevalência de uso dos benzodiazepínicos, especialmente
para os pacientes idosos a fim de minimizar riscos à saúde e
melhorar a qualidade de vida durante o processo de
envelhecimento.
Como estratégia para a diminuição da dependência e
uso de benzodiazepínico deve ser proposta a reinserção dos
idosos em grupos de vivência, artesanato e atividade física,
contribuindo dessa forma para a valorização de sua existência.
Ressalta-se a importância e a necessidade de atuação
efetiva do farmacêutico na prestação da atenção farmacêutica
na localidade estudada, pois através da utilização de
estratégias corretas espera-se que haja adequação da
farmacoterapia utilizada, incluindo possibilidade de redução da
prevalência de uso e informação sobre os benzodiazepínicos.
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CAPÍTULO 14
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RESUMO: A atividade laboral evoluiu na história. No século
XIX, o desenvolvimento de indústrias desencadeou mudanças
nas condições de trabalho, culminando com a especialização
de tarefas laborais. Nesse cenário, o trabalhador passa a
realizar atividades repetitivas e excessivas, potencializando o
aparecimento de doenças ocupacionais e sintomatologia
dolorosa.
Avaliar a dor neuromusculoesquelética entre
trabalhadores de uma instituição pública de ensino superior.
Trata-se de pesquisa quantitativa descritiva e exploratória. O
estudo foi desenvolvido em uma instituição de ensino superior
do município de Campina Grande, Paraíba, no segundo
semestre de 2014, sendo sujeitos 59 técnicos administrativos,
servidores públicos. Os pesquisados possuem idade média de
36,44±10,68 anos. Quanto ao sexo, 50,8% (30/59) pertenciam
ao feminino e, 49,2% (29/59) ao masculino. No tocante à
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ocorrência
anual
e
semanal
de
sintomas
neuromusculoesqueléticos nos pesquisados, verificou-se nos
últimos 12 meses e últimos sete dias, 79,7% (47/59) e 62,7%
(37/59), respectivamente. Os pesquisados são adultos jovens
possuindo
ensino
superior
completo.
Aspectos
neuromusculoesqueléticos de origem laboral, apontam em
80% dos pesquisados queixas no último ano e a dor ou
perturbação alcançou em média nível 5, em uma escala que
vai de 0 a 10. Conhecer variáveis no processo saúde/doença
de trabalhadores poderá sensibilizar gestores para
implantação de políticas institucionais relativas ao tema.
Palavras-chave: Saúde Ocupacional. Estresse Ocupacional.
Mialgia.
1 INTRODUÇÃO
Desde a revolução industrial o progresso tecnológico
tem ocorrido de maneira acelerada. O uso de máquinas se
tornou um recurso necessário à realização das mais diversas
tarefas. Neste contexto, o profissional se insere como um
operador dessas tecnologias. Em contrapartida ocorrem
exigências físicas devido às atividades pré-determinadas, com
movimentos restritos, repetitivos e danosos à saúde (OIT,
2013).
As doenças profissionais são definidas pela
Organização Internacional do Trabalho como aquelas
contraídas por meio da exposição a algum fator de risco
relacionado ao trabalho. As mais comuns são pneumoconiose;
distúrbios musculoesqueléticos e mentais (BARBOSA et al.,
2014).
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A temática saúde do trabalhador tem sido largamente
estudada. Busca-se obter melhores condições para a classe,
aumento da produtividade para as empresas e redução de
custos para o estado. Dentro do universo de trabalhadores
estão os servidores públicos, categoria financiada pelo
governo que age em benefício da coletividade. O desempenho
dos servidores repercute na sociedade direta ou indiretamente
(SOUZA e REIS, 2013).
Ferreira et al. comprovam a relação existente entre
estresse laboral e dor. O estudo revela que uma população,
em geral, já possui dores nas costas por conta da vida diária,
onde está incluso o trabalho. Porém em estudo específico no
ambiente de trabalho, observa-se aumento nos percentuais de
dor em locais como pescoço, região dorsal e lombar.
No ano de 2012, o Boletim Estatístico da Previdência
Social contabiliza os benefícios emitidos em mais de 4,5
bilhões de reais. Em 2013, de janeiro a julho, os valores
superaram 2,9 bilhões. Em julho de 2013 o valor de benefícios
emitidos foi de 437 milhões, sendo que mais de 44% desse
total eram de auxílios-doença e 3,9% representavam
aposentadorias por invalidez (GARCIA et al., 2013). No Estado
da Paraíba as doenças osteomusculares são a segunda maior
causa de aposentadorias por invalidez (SANTOS et al., 2012).
Rodrigues et al (2013) em estudo com servidores
públicos relatam que casos de doenças musculoesqueléticas
estão relacionadas ao absenteísmo. As dores crônicas
também podem ser a causa de redução da qualidade de vida,
diminuição da produtividade e aumento do absenteísmo
(SARRIÁ, GUARDIÃ e FREIXA, 1999).
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A presente pesquisa de abordagem quantitativa
descritiva e exploratória objetivou estudar a percepção de dor
neuromusculoesquelética entre trabalhadores de uma
instituição pública de ensino superior.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo se configura numa abordagem
quantitativa descritiva e exploratória. O estudo foi
desenvolvido numa instituição pública de ensino superior
situada em Campina Grande, Paraíba. A realização da
pesquisa ocorreu no segundo semestre de 2014. Foram
sujeitos 59 servidores públicos em função técnica
administrativa. Os profissionais mencionados exerciam
atividades no prédio da administração central da Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB) e aceitaram colaborar de forma
voluntária na pesquisa.
A população de técnico-administrativos efetivos da
referida universidade é formada por 345 trabalhadores em
atividade. A amostra foi composta por 59 pesquisados a partir
da estratégia acidental definida por Sarriá, Guardiã e Freixa
(1999) como não-probabilística, sendo formada pelo maior
número possível de participantes que foram incluídos
conforme a acessibilidade e disponibilidade em colaborar na
pesquisa. Tal acessibilidade foi previamente mediada pelos
chefes dos pesquisados.
A avaliação da dor neuromusculoesquelética foi feita
através da aplicação do questionário nórdico da dor, adaptado
por Barros e Alexandre (2003).
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Participaram da pesquisa os técnico-administrativos, de
ambos os sexos, de setores distintos, estando em pleno
exercício da função e aceitaram colaborar voluntariamente,
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) em duas vias, ficando uma em posse do
participante, e outra, do (a) pesquisador (a). Foram
respeitados aspectos éticos relativos à pesquisa com seres
humanos, conforme preconiza a Resolução nº 466, de 12 de
dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/MS. Esta
pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
UEPB, sob o número 36628014.1.0000.5187.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram do estudo 59 servidores públicos em
função técnica administrativa de uma universidade pública.
Todos
responderam
aos
instrumentos
aplicados,
representando uma taxa de participação de 100%. Os sujeitos
são vinculados aos setores: Biblioteca Central, Bibliotecas da
Central de Aulas I e II, Coordenação de Comunicação,
Comissão
Permanente
de
Concursos
(CPCON),
Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTIC), PróReitoria Estudantil (PROEST), Pró-Reitoria de Gestão
Financeira (PROFIN), Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(PROFIN) e Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).
Ao final da tabulação e análise dos dados foi possível
perceber na população estudada faixa etária entre 23 e 57
anos, com idade média de 36,44±10,68 anos. Houve
prevalência de 35,6% de trabalhadores na faixa situada entre
26 e 30 anos (21/59). Quando modificada a faixa para idades
entre 20 e 35 anos representaram 59,4% (35/59).
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Quanto ao sexo, 50,8% (30/59) pertenciam ao feminino
e, 49,2% (29/59) ao masculino. No tocante a filhos, 45,8%
(27/59) afirmaram possuírem e 54,2% (32/59) não possuírem.
Quanto ao estado civil, 62,7% (37/59) afirmaram ser casados,
frente aos 32,2% (19/59) declarados solteiros.
Tratando-se em tempo de serviço na universidade, 39%
(23/59) declararam entre 1 e 5 anos, 22% (13/59) entre 6 e 10
anos , 16,9% (10/59) a menos de 1 ano e 20,4% acima de 25
anos (Tabela 1). A média de anos trabalhados foi de
9,53±11,64 anos. Em relação à escolaridade, 42,4% (25/59)
afirmaram ser pós-graduados, seguida daqueles com ensino
superior completo, 35,6% (21/59).
Tabela 1. Distribuição dos participantes segundo
características sociodemográficas e funcionais.

Variáveis

Categoria

n

%

Sexo

Masculino

29

49,2

Feminino

30

50,8

21-25

5

8,5

26-30

21

35,6

31-35

9

15,3

36-40

6

10,2

41-45
46-50
Acima de 50
Casado(a)
Solteiro (a)

5
1
12
37
19

8,5
1,7
20,3
62,7
32,2

Faixa etária

Estado civil
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Filhos

Divorciado(a)
Viúvo(a)
Sim

2
1
27

3,4
1,7
45,8

Não

32

54,2

Escolaridade Ensino
fundamental
1
incompleto
Ensino
médio
6
completo
Superior
6
incompleto
Superior
21
completo
Pós graduado
25
Tempo
de Menos de 1 ano 10
23
serviço
na 1-5
6-10
13
instituição
16-20
1
26-30
3
Acima de 30
9
Total
59

1,7
10,2
10,2
35,6
42,4
16,9
39,0
22,0
1,7
5,1
15,3
100

No tocante à ocorrência anual e semanal de sintomas
neuromusculoesqueléticos (SNME), verificou-se que dos
cinquenta e nove participantes, 79,7% (47/59) apresentaram
sintomas nos últimos 12 meses e 62,7% (37/59) nos últimos
sete dias.
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No último ano, os servidores apresentaram ocorrência
maior de perturbações de origem neuromusculoesqueléticos
relacionadas ao trabalho, principalmente nas regiões da zona
lombar com percentual de 53,2% (25/59) do total; zona dorsal
e ombros com a mesma proporção: 48,9% (23/59); pescoço
com 46,8% (22/59); punho/mão com 40,4% (19/59); joelhos
com 29,8% (14/59); tornozelos/pés com 25,5% (12/59);
cotovelos com 12,8% (6/59) e coxas com 8,5% (4/59) (Tabela
2).
Tabela 2. Sintomas neuromusculoesqueléticos nos
técnico-administrativos no último ano.

Região

Respostas
N

Porcentagem
de casos
Porcentagem

Pescoço

22

14,9%

46,8%

Zona dorsal
Zona lombar
Ombros
Cotovelos
Punho/mão
Coxas
Joelhos

23
25
23
6
19
4
14

15,5%
16,9%
15,5%
4,1%
12,8%
2,7%
9,5%

48,9%
53,2%
48,9%
12,8%
40,4%
8,5%
29,8%

12

8,1%

25,5%

148

100,0%

314,9%

Tornozelo/
Pés
Total

Dados encontrados na presente pesquisa referente à
faixa etária dos pesquisados foram similares aos encontrados
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por Rodrigues et al (2013)com média de idade de 34±10,4
anos e se distanciando no tocante ao sexo, apresentando 55%
(22/40) da amostra classificada no sexo masculino.
A faixa para idades entre 20 e 35 anos representou
59,4% (35/59), valor próximo aos 59,1% (104/176)
encontrados no estudo de Vitta et al (2012) para faixa etária
mencionada. Portanto, o grupo é formado por adultos jovens
(Tabela 1). No tocante a escolaridade a presente pesquisa
diverge dos resultados de Vitta et al (2012 )que possui a
proporção de 10,2% (18/176) da amostra com ensino superior
completo.
Observa-se que o tempo de vida dedicado à educação
e qualificação é elevado, com média de anos trabalhados
superior aos 5,8±4,3 anos semelhante ao encontrado em
estudo desenvolvido por Rodrigues et al. (2014), com
trabalhadores em função similar.
As formas encontradas pelas empresas para buscarem
a prevenção de doenças laborais é a execução de programas
de Ginástica Laboral, caracterizando-se como pausas na
jornada de trabalho associada a exercícios programados
previamente, de acordo com as atividades e demandas físicas
dos trabalhadores da instituição, podendo acontecer antes,
durante ou após o expediente (SAMPAIO e OLIVEIRA, 2008).
Quando perguntados se a instituição realiza atividades
preventivas como a ginástica laboral ou pausa ativa, e qual a
frequência de realização e participação 100% afirmaram a
inexistência de tais ações. Resultado diferente da taxa de 77%
de participação em programa de pausa ativa em uma
instituição pública de ensino, relatado por Martins, Barreto e
Selva (2007).
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Estas áreas mais acometidas são semelhantes aos
resultados encontrados na pesquisa de Ribeiro 18 com
agricultores, que destacou a região lombar com percentual de
68,4% (171/250); pescoço com 24,4% (61/250) e ombros com
20,4% (51/250). Os agricultores são profissionais com função
laboral que exige maior esforço físico e, consequentemente,
maior gasto energético.
Segundo Lida (2005) a estrutura da coluna vertebral,
composta por discos superpostos, embora capaz de suportar
grande força no sentido vertical, torna-se frágil quando
submetida a forças não direcionadas ao seu eixo. No entanto,
dores nos membros superiores ocorrem quando se trabalha
muito tempo sem apoio, ocorrendo principalmente no uso de
ferramentas manuais, e, agrava-se com repetição dos
movimentos, sendo fatores importantes para o surgimento de
dor osteomuscular.
As lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios
osteomusculares
relacionados
ao
trabalho
(DORT)
representam uma importante parcela dos adoecimentos
relacionados ao trabalho (SOUSA, 2009). A etiologia desses
agravos é multifatorial e os aspectos interagem entre si e
devem ser estudados de forma integrada (BRASIL, 2002).
Envolvem fatores individuais, biomecânicos, cognitivos,
sensoriais, afetivos que interagem com elementos das
situações de trabalho (BRASIL, 2012; SOUSA e
SERRANHEIRA, 2013; FANTTINE et al., 2014).
Estudos mostram que o exercício realizado em
ambiente de trabalho é eficaz na diminuição da dor
musculoesquelética. Os exercícios devem ser de movimentos
resistidos, aplicados por período igual ou superior a dez
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semanas. Também é necessário conhecer a especificidade do
exercício, com orientação adequada de um profissional
capacitado (CARVALHO e HEMING, 2006; OLIVEIRA et al.,
2007; CANDOTTI, STROSCHEIN e NOLL, 2011).
4 CONCLUSÕES
Destacam-se no estudo os trabalhadores técnicoadministrativos da universidade pública constituídos por
amostra de adultos jovens; maior tempo de dedicação aos
estudos, observado pela representação de 42,4% dos
servidores pesquisados serem pós-graduados (25/59) e
desempenhar trabalho na universidade nos últimos 5 anos ,
com percentual de 55,9% (33/59).
A universidade não possui programas preventivos ao
adoecimento do trabalhador como pausa ativa ou ginástica
laboral, esta é a provável causa para potencializarão das
queixas à saúde ocupacional.
Este estudo possibilitou constatar a situação de saúde
atual dos servidores vinculados à administração central de
uma universidade pública, sob o contexto saúde no trabalho,
sendo constatada a necessidade de implantação de programa
para assistir a população estudada e evitar maiores agravos à
saúde. Assim políticas institucionais carecem de discussão
para efetiva execução na instituição, no tocante a proteção da
saúde de servidores.
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RESUMO: O PNAE visa contribuir com o crescimento e o
desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar e a
formação de práticas alimentares saudáveis. Objetivou-se
avaliar a aceitação da alimentação escolar através do teste de
aceitabilidade nas escolas de Montadas/PB. Foi desenvolvido
um estudo do tipo transversal, envolvendo 644 alunos
matriculados no ano de 2011. Aplicou-se a ficha com escala
hedônica mista lúdica: facial e verbal, para demonstrar o nível
de satisfação da merenda. Realizou-se análise descritiva dos
dados através de distribuições absolutas, percentuais e
medidas apresentadas em tabelas e utilizou-se o teste Quiquadrado com p<0,05. Os biscoitos foram às únicas opções
do cardápio, cuja boa aceitação foi superior a 70%. As sopas,
tiveram um índice de baixa aceitação superior às demais
preparações. Houve diferença significativa entre as categorias
de boa e baixa aceitação, sendo mais bem aceitos os
biscoitos, com p < 0,001 e a macarronada (p = 0,003) e menos
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aceitas as sopas (p<0,001). O índice de aceitabilidade foi de
45,24%. A aceitação encontra-se insatisfatória, no que se
refere tanto ao índice de aceitabilidade, quanto à qualidade da
dieta, pois além de conter produtos industrializados em
demasia, não oferece o mínimo de porções de frutas e
hortaliças recomendadas.
Palavras-chave: Merenda escolar. Teste de aceitabilidade.
Alimentação saudável. Escolares.
1

INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
implantado em 1955, visa garantir a alimentação escolar dos
estudantes da educação básica matriculados em escolas
públicas e filantrópicas. Seu objetivo visa contribuir para o
crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas
alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de
educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que
cubram as suas necessidades nutricionais durante o período
letivo (UNIFESP, 2010).
Teo e colaboradores (2009) relatam que entre os nós
críticos atualmente colocados em relação à execução do
PNAE está a questão da adesão dos escolares ao Programa.
A legislação (FNDE, 2015) dispõe sobre o repasse de
recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação
Escolar e esclarece a exigência da aplicação do teste de
aceitabilidade via Medida Provisória, na qual o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) fica autorizado a
não proceder ao repasse dos recursos do PNAE aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, quando esses entes não
aplicarem testes de aceitabilidade e não realizarem controle
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de qualidade dos produtos adquiridos com os recursos do
PNAE.
Os cardápios da alimentação escolar devem ser
elaborados pelo nutricionista responsável, com utilização de
gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as preferências
nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da
localidade (BRASIL, 2006).
Contudo os cardápios precisam ser planejados, de
modo a atender, quando oferecida uma refeição, no mínimo,
20% (vinte por cento) das necessidades nutricionais diárias
dos alunos matriculados na educação básica, em período
parcial. Os mesmos devem ser diferenciados para cada faixa
etária dos estudantes e para os que necessitam de atenção
específica, e conter alimentos variados, seguros, que
contribuiam para o crescimento e o desenvolvimento dos
alunos e para a melhoria do rendimento escolar (FNDE, 2015;
BRASIL, 2006).
Com vista a identificar a aceitação da alimentação
escolar iniciou-se a regulamentação pelo FNDE sobre a
aplicação de teste de aceitabilidade. Dessa forma, em 25 de
agosto de 2000 normatizou-se a Resolução/FNDE/CD n° 15
que tratava em seu capítulo IV, art. 6, que os testes de
aceitabilidade deveriam ser aplicados apenas quando
introduzido no cardápio da alimentação escolar novos
alimentos, estabelecendo também que o índice de
aceitabilidade não poderia ser inferior a 70% (BRASIL, 2006).
No ano de 2002 publicou-se a Resolução/FNDE/CD n°
002 em Janeiro que modificou o índice de aceitabilidade, não
podendo ser inferir a 85%. A Resolução/FNDE/CD n° 32 de
agosto de 2006, manteve o índice de aceitabilidade de 85% e
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reforça a necessidade da aplicação do teste de aceitabilidade
que deverá ocorrer sempre que houver a introdução de
alimento atípico ao hábito alimentar diferente do local ou em
qualquer inovação e alteração do cardápio ou para avaliar a
aceitabilidade dos cardápios oferecidos frequentemente
(BRASIL, 2006; BRASIL, 2009).
Para verificar a aceitação de algum tipo de alimento, o
teste de aceitabilidade é uminstrumento fundamental, pois sua
execução é fácil e permite uma verificação da
preferênciamédia dos alimentos oferecidos.Uma alimentação
bem aceita e saudável favorece a adesão a escola, melhora o
desenvolvimento e capacidade cognitiva do estudante em sala
de aula e promove a formação de bons hábitos
alimentares(BRASIL, 2006; BRASIL, 2009).
A aplicação do teste de aceitabilidade apesar de
prevista por lei, não vem sendo realizada na maioria dos
municípios, por diversas razões como dificuldade de aplicação
referida, falta de nutricionista, equipe descomprometida e
capacitada, entre outros motivos (FNDE, 2015).
Diante do exposto, objetiva-se com este trabalho avaliar
a realidade da aceitação da alimentação escolar através do
teste de aceitabilidade aplicado em oito escolas municipais de
Montadas/PB associando a adesão dos alunos ao programa
de alimentação escolar, assim como os fatores que podem
interferir no consumo dos alimentos oferecidos.
2

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, com uma amostra
não probabilística e intencional, envolvendo oito escolas
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municipais da cidade de Montadas -PB, com base em estudo
semelhante desenvolvido por Martins e colaboradores (2004).
Participaram desse estudo cerca de 63% do total de
alunos matriculados na rede municipal de ensino desta cidade,
totalizando uma amostra de 644 indivíduos, de ambos os
sexos, com faixa etária de 04 a 17 anos, cursando do pré I ao
9º ano. Para melhor análise dos dados, os níveis de
escolaridade foram recategorizados da seguinte forma:
Educação infantil (pré I, pré II e 1º ano), Ensino Fundamental I
(2º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).
Foram incluídos todos os escolares devidamente
matriculados na rede municipal de ensino, que concordaram
em participar da pesquisa e cujos responsáveis legais
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE). Utilizou-se como critério de exclusão, o não
comparecimento na escola no dia da aplicação do teste e o
não consumo da merenda escolar com regularidade.
O teste de aceitabilidade foi realizado entre o período
de outubro a novembro de 2011, através de uma ficha com
escala hedônica mista lúdica: facial e verbalpara atender os
escolares da educação infantil e fundamental I e II. Para
avaliar a aceitação das preparações, os testes foram aplicados
utilizando-se de imagens de “carinhas” individuais, com
diferentes expressões, constando a seguinte caracterização:
detestei, não gostei, indiferente, gostei e adorei. Para melhor
análise dos resultados, esses dados foram reagrupados em
“boa aceitação”, “baixa aceitação” e “indiferentes ou não
opinaram”, onde boa aceitação correspondeu às alternativas
“gostei e adorei” e baixa aceitação, a “ detestei e não gostei”.
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O sistema era realizado como uma votação, onde o
escolar apontava sua opinião relativa às preparações servidas,
selecionando uma carinha no questionário (específica para
educação infantil) com a ajuda do professor e dos envolvidos
no projeto dependo de seu avanço na escrita. Acrescentou-se
ao teste de aceitabilidade padrão a pergunta “Que carinhas
você faz quando come os seguintes alimentos da escola?”
para justificar os valores de alta ou baixa aceitação. Esse
método de “carinhas” apesar de ser específico para educação
infantil foi adaptado para os escolares do ensino fundamental,
onde os mesmos inseriam a forma numérica correspondente
ao seu grau de aceitação da preparação analisada.
Os alimentos que foram analisados correspondiam as
14 diferentes preparações que faziam parte do novo cardápio
da merenda escolar do município, sendo elas: Arroz com leite;
Arroz com charque; Arroz com carne moída e soja; Arroz com
kitut; Biscoito cracker e leite com chocolate; Biscoito maria e
leite com chocolate; Cuscuz com leite; Cuscuz com carne
moída e soja; Cuscuz com kitut; Macarronada com kitut; Papa
de trigo; Sopa com charque com soja ;Sopa de kitut com soja
e Sopa de soja.
A ficha era mostrada antecipadamente aos escolares
para esclarecer todas as dúvidas referentes à tarefa, e o
preenchimento era realizado logo após a explicação. Também
era solicitado aos alunos que avaliassem as refeições sem
trocar informações com seus colegas, para que não ocorresse
nenhuma influência. O escolar respondia a ficha, que indicava
em uma escala, o grau que gostou ou desgostou do cardápio
servido na escola. O cálculo do índice de aceitabilidade era
realizado somando as porcentagens de respostas dadas as
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“carinhas” gostei e adorei, categorizadas posteriormente como
boa aceitação. O índice de recomendação considerado como
adequado, deveria ser maior ou igual a 85% como preconiza o
FNDE. Ao fim da aplicação do teste, um relatório contendo os
resultados foi entregue as escolas.
Realizou-se análise descritiva dos dados através de
distribuições absolutas, percentuais e medidas apresentadas
em tabelas, para as análises de associação, utilizou-se o teste
Qui-quadrado de igualdade de duas proporções, tendo como
nível de significância estatística p < 0,05. A digitação de todos
os dados foi realizada na planilha Microsoft EXCEL e os
cálculos estatísticos foram realizados com auxílio do Statistical
Package for Social Science (SPSS), versão 17 (CHAPMAN,
1991).
Para a realização da pesquisa, o projeto foi submetido e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estadual da Paraíba, no dia 13 de Outubro de 2011, conforme
parecer Nº 0530.0.133.000-11.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com o estudo realizado, o total de alunos foi
644, sendo 53,57% do sexo masculino e 46,3% do sexo
feminino. A maioria dos alunos correspondeu a estudantes
pertencentes ao ensino fundamental II (45,19%). A média de
idade foi de 8,67 anos, variando de 5 a 15 anos.
Os estudos realizados por Camargo e colaboradores
(2006) constataram também que a maioria dos alunos que
participaram do teste de aceitabilidade eram do sexo
masculino (52,94%) e idades compreendidas entre 8 e 9 anos.
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Muniz & Carvalho(2007) por sua vez, demonstraram que
47,1% dos 240 escolares que responderam ao teste de
aceitabilidade eram do sexo masculino, e tinham idades entre
9 e 14 anos e 52,9% eram do sexo feminino, na faixa entre 9 e
15 anos.
A tabela 1 mostra o percentual de aceitação de cada
preparação quanto a boa aceitação, baixa aceitação e aqueles
indivíduos que foram indiferentes ou preferiram não opinar.
Nessa tabela podemos observar que os biscoitos, tanto
salgado (74,22%) como doce (71,27%) foram mais bem
aceitos que os demais, sendo os únicos cuja boa aceitação foi
superior a 70% das opiniões.
Tabela 1 - Classificação das preparações segundo níveis de aceitabilidade.
BOA
PREPARAÇÕES

BAIXA

INDIFERENTESOU

ACEITAÇÃO ACEITAÇÃO NÃO OPINARAM
N

%

N

%

N

%

Arroz com leite

287

44,57

282

43,79

75

11,65

Arroz com charque

300

46,58

254

39,44

90

13,98

Arroz com carne moída e soja

259

40,22

267

41,46

118

18,32

Arroz com kitut

282

43,79

279

43,32

83

12,89

Biscoito cracker e leite com chocolate

478

74,22

107

16,61

59

9,16

Biscoito maria e leite com chocolate

459

71,27

104

16,15

81

12,58

Cuscuz com leite

286

44,41

266

41,3

92

14,29

Cuscuz com carne moída e soja

253

39,29

277

43,01

114

17,70

Cuscuz com kitut

281

43,63

276

42,86

87

13,51

Macarronada com kitut

308

44,57

238

43,79

98

11,65

Papa de trigo

301

46,74

275

42,7

68

10,56

Sopa com charque com soja

227

35,25

332

51,55

85

13,20

Sopa de kitut com soja

198

29,35

353

54,81

93

15,84

Sopa de soja

190

29,5

341

52,95

113

17,55
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Observou-se que alimentos como biscoitos doces ou
salgados foram classificados como os de predileção entre os
escolares. O oposto foi observado para preparações
compostas por sopa. Em estudos semelhantes como Muniz &
Carvalho(2007) foi constatado que a maioria dos escolares
mencionou preferir preparações como biscoitos ao invés de
preparações compostas por sopas e macarronadas.
As sopas por sua vez, tiveram um índice de baixa
aceitação superior às demais preparações, sendo a “Sopa de
kitut com soja” considerada a menos aceita, com 54,81% de
rejeição, e as “Sopa de soja” e “Sopa com charque com soja”,
com 52,95 e 51,55%, respectivamente. O percentual de
indivíduos que ficaram indiferentes ou não opinaram foi maior
para a preparação “Arroz com carne moída e soja” e menor
para o “Biscoito cracker e leite com chocolate’, variando de
18,32 a 9,16%.
De maneira geral, o índice de aceitabilidade das
preparações, foi inferior a 50%, perfazendo 45,24% das
opiniões relativas a boa aceitação (Tabela 2). A tabela 3, por
sua vez, revela diferença significativa entre as categorias de
boa e baixa aceitação, nas preparações relacionadas aos
biscoitos cracker e maria com leite e chocolate, macarronada
com kitut e nas três preparações das sopas. Foram
significativamente mais bem aceitos os biscoitos, com p <
0,001 e a macarronada (p = 0,003). O inverso aconteceu com
as sopas que foram significativamente menos aceitas.
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Tabela 2 - Índice de aceitabilidade da merenda segundo a
média da boa aceitação.
PREPARAÇÕES

BOA ACEITAÇÃO (%)

Arroz com leite

44,57

Arroz com charque

46,58

Arroz com carne moída e soja

40,22

Arroz com kitut

43,79

Biscoito cracker e leite com chocolate

74,22

Biscoito maria e leite com chocolate

71,27

Cuscuz com leite

44,41

Cuscuz com carne moída e soja

39,29

Cuscuz com kitut

43,63

Macarronada com kitut

44,57

Papa de trigo

46,74

Sopa com charque com soja

35,25

Sopa de kitut com soja

29,35

Sopa de soja

29,5

TOTAL (MÉDIA)

45,24
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Tabela 03 – Comparativo entre as categorias.

(*): Diferença significativa a 5,0%.
(1): Através do teste Qui-quadrado de igualdade de duas proporções.

A preparação biscoito cracker com leite com chocolate
apresentou diferença significativa na opção “boa aceitação”
constatando preferência por esse tipo de alimento. Entretanto,
Conrado & Novello(2007) verificaram que biscoito salgado
com chá, não foi bem aceito, e atribuíram ao fato do biscoito
salgado ser um alimento que normalmente não desperta a
vontade de ingestão das crianças. A preparação macarrão
com kitut também apresentou boa aceitação estatisticamente
significativa entre os alunos, apesar de kitut ser produto
industrializado, rico em sódio e gordura saturada. No estudo
encontrado por Conrado & Novelo10, macarrão com carne
moída entre as opções “gostou muito e não gostou” não
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tiveram diferença estatística, apesar de que seria uma opção
mais saudável que o macarrão com kitut.
Muniz & Carvalho(2007) demonstraram que os
cardápios das merendas possuem uma alta ingestão de
alimentos industrializados e de valor nutricional reduzidos. Em
consonância, com esses resultados, o presente estudo
demonstrou que o kitut, estava presente em boa parte das
preparações (quatro das quatorze) e que os biscoitos foram os
alimentos que apresentaram o maior percentual de aceitação,
o que não quer dizer que esses, apesar da preferência, sejam
os alimentos mais adequados, pois mesmo sendo uma boa
fonte de energia, são pobres em vitaminas e minerais.
Em estudo realizado por Santos et ale colaboradores
(2008), com relação ao hábito de consumir a merenda
oferecida pela escola, foi verificado que 81,5% dos alunos
entrevistados consomem a merenda escolar, enquanto que
18,5% dos alunos não tem esse hábito. Matihara e
colaboradores (2010), por sua vez, verificaram que as crianças
preferem produtos industrializados e lanches rápidos no lugar
da merenda escolar.
Nas preparações sopa de charque com soja, sopa de
kitut com soja e sopa de soja a baixa aceitação foi
estatisticamente superior a boa aceitação. Esses dados
corroboram com os de Muniz & Carvalho (2007), que
demonstraram que preparações com sopas são as que mais
desagradam as crianças. O inverso aconteceu nos achados de
Martins e colaboradores (2004) em que a aceitação da sopa
de macarrão chegava a 90% de adesão pelos escolares,
aceitação essa semelhante aos dados apresentados por
Matihara e colaboradores (2010). Na presente pesquisa, essa
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baixa aceitação em relação a todas as preparações que
envolveram as sopas, pode ser justificada pelas combinações
dos ingredientes, que talvez não sejam tão harmônicas, pela
forma de preparo ou mesmo pela apresentação pouco atrativa.
De acordo com Ornellas(2001), a utilização correta dos
alimentos é uma ciência e uma arte. É na combinação de
ambas que se encontra o equilíbrio capaz de oferecer uma
alimentação sadia de forma agradável. O planejamento dos
cardápios deve-se apresentar os alimentos de forma apetível,
sem prejudicar seu valor nutritivo, obedecer a um critério
econômico na escolha dos alimentos e observar certas regras
tradicionais de preparo e maneira de servir os alimentos,
levando em consideração as exigências nutricionais,
condições econômicas, hábitos alimentares, variedade e
harmonia.
As opções “boa aceitação” e “baixa aceitação”de
maneira geral, apresentaram diferença estatística, ou seja, a
quantidade de escolares que gostaram da merenda é
significativamente superior aos que não gostaram, porém isso
não quer dizer que o cardápio está satisfatório, uma vez que
não atinge as exigências do FNDE que preconiza um índice de
aceitação não inferior a 85%. Conforme indicado na Tabela 3,
obteve-se um índice de aceitabilidade muito inferior ao
desejado (45,24%).
A nova Resolução/FNDE/CD indica que os cardápios
deverão oferecer, pelo menos, três porções de frutas e
hortaliças por semana e restringe a introdução de alimentos
enlatados, embutidos, doces, preparações semiprontas (ou
prontas) para o consumo, ou alimentos concentrados (em pó
ou desidratados para reconstituição) - com quantidade elevada
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de sódio ou de gordura saturada. A mesma reforça a
necessidade da aplicação do teste de aceitabilidade e ressalta
que esta deverá ocorrer sempre que houver a introdução de
alimento atípico ao hábito alimentar diferente do local ou em
qualquer inovação e alteração do cardápio ou para avaliar a
aceitabilidade dos cardápios oferecidos frequentemente.
O PNAE preconiza a modificação de hábitos
alimentares pelos escolares através de educação nutricional.
Logo as preparações servidas nas escolas devem conter
alimentos saudáveis, nutritivos, saborosos e atrativos para
cada faixa etária. Dessa forma, dificilmente essas preparações
seriam rejeitadas pela população estudantil.
Os presentes achados revelam a existência de um
cardápio de qualidade insatisfatória, uma vez que, nenhuma
das preparações, mesmo que analisadas individualmente,
atingiram o índice de aceitabilidade recomendado pelo FNDE,
nem mesmo o biscoito salgado com leite e chocolate que teve
o maior índice de aceitação (74,22%) Vale a pena ressaltar,
que, o fato de uma preparação ser bem aceita, não quer dizer
que esta seja uma opção saudável.
4 CONCLUSÕES
A presente pesquisa revela que a aceitação da
merenda escolar no município de Montadas, encontra-se
insatisfatória, no que se refere tanto ao índice de
aceitabilidade preconizado pelo FNDE, quanto à qualidade da
dieta, pois além de conter produtos industrializados em
demasia, que deveriam ser restritos, não oferece o mínimo de
porções de frutas e hortaliças recomendadas, que
215

QUALIDADE NUTRICIONAL DA MERENDA ESCOLAR E SUA ACEITABILIDADE

aumentariam consideravelmente a oferta de vitaminas e
minerais, indispensáveis ao crescimento e desenvolvimento
dos alunos, melhorando assim, o rendimento escolar.
Os resultados apresentados reforçam a importância de
se aplicar o teste de aceitabilidade periodicamente com intuito
de melhor cada vez mais a qualidade dos alimentos oferecidos
e apontam para a necessidade de se alterar os cardápios que
atualmente compõe a merenda escolar desse município.
Portanto, pode-se afirmar que a aceitabilidade da
alimentação escolar no município de Montadas precisa ser
melhorada, no entanto para aumentar essa aceitação e
consequentemente a segurança alimentar dos escolares, não
basta apenas modificar e aumentar a variedade dos cardápios,
algumas medidas adicionais se fazem necessárias, tais como:
execução de no mínimo 30% de produtos oriundos da
Agricultura familiar, introdução no planejamento escolar de
atividades educativas relacionadas à nutrição e saúde,
treinamento das merendeiras, adequação das cantinas e toda
infra-estrutura necessária que garanta condições apropriadas
para a produção e distribuição das refeições, entre outras
medidas previstas pelo FNDE.
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RESUMO: O objetivo foi desenvolver atividades com os
agentes comunitários e de vigilâncias dos municípios da área
de abrangência do Projeto Rio Mamanguape–Fase II não
somente referente ao reuso do pet, mas do tratamento da
água ao realizarem a limpeza e purificação para o consumo
humano e animal. Essas práticas foram repassadas as
comunidades atendidas pelos agentes, de forma instrutiva, ao
transformarem materiais como garrafões pet que seriam vistos
como lixo em filtros que terão utilidade em seus lares,
destacando o cuidado com a água potável e seus mananciais
para que não sejam contaminados com resíduos sólidos que
são liberados na natureza, tornando-os lixos e gerando o
processo de contaminação da água. Metodologicamente
articulou-se com os secretários de saúde o planejamento para
a realização da capacitação e oficina, com os 54 agentes, com
duração de 20hs. Como resultados obteve-se a participação
de todos na capacitação, ampliando-se o conhecimento
teórico e na oficina a concretização dos filtros artesanais.
Concluiu-se que foi proporcionado aos participantes à
oportunidade de trabalhar com as comunidades novas formas
de cuidar da água à medida que montam os filtros e também
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desenvolvem experiências simples referentes ao cuidado com
a água potável para o consumo humano e animal.
Palavras-chave: Educação ambiental. Água. Resíduos
sólidos.
1 INTRODUÇÃO
Na construção do artigo partiu-se da importância da
água por ser um dos elementos essencial à vida humana e
animal e da reutilização de materiais, como o PET que é
utilizado na fabricação das garrafas de refrigerantes e nos
garrafões de água mineral, os quais depois de certo uso são
descartados como lixo. Para tanto, partiu-se da discussão
sobre o resíduo sólido PET, no tocante a sua presença na
natureza após o consumo do refrigerante e da água mineral.
Considerou-se necessário descrever um pouco sobre o
norteamento que é dado à educação ambiental em nível de
mundo e Brasil, visto que se tem um descaso no tocante ao
cuidado com o meio ambiente, principalmente com os seus
mananciais. Nesse contexto pode-se enfocar que a Educação
Ambiental é uma temática que vem sendo tratada, a nível
mundial desde 1945, época que foram criadas as primeiras
organizações internacionais dedicadas à proteção da
natureza. Com relação ao Brasil, tal temática foi inicialmente
abordada em meados da década de 1980. Como política
nacional, o tema da educação ambiental só veio a ser
institucionalizada na forma da lei, em 1999, com a Lei nº.
9795/99, a qual foi sancionada pelo Decreto nº. 4281/02, em
junho de 2002.
Segundo Rocha (2009) as garrafas utilizada na
comercialização do produto água mineral, a maioria delas são
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feitas de tereftalato de polietileno, tendo sua indicação no
fundo da embalagem por um número 1, PET ou PETE.
Descreve ainda Rocha que Hermes Cortesini, porta-voz da
Abipet (Associação Brasileira da Indústria do PET) afirmou
que as garrafas, em geral, são seguras, pois “a resina PET é
inerte, e só quando submetida a altas temperaturas, como em
uma incineração não controlada, pode liberar componentes
químicos. Seu único problema é a durabilidade: o descarte
indevido prejudica o meio ambiente porque o material não é
absorvido pela natureza”. Dentro desse contexto é que se tem
a preocupação da reutilização dessas garrafas para minimizar
os dados que as mesmas podem provocam no meio ambiente.
Rocha (2009, p.4) ainda faz uma outra colocação no
tocante ao reaproveitamento do PET no Brasil, afirmando que:
Enquanto o percentual de plástico PET
reaproveitado ainda é considerado baixo até em
países desenvolvidos, o Brasil está fazendo sua
parte de forma invejável. Estudos preliminares
realizados pela Abipet indicam que, só em 2007,
a reciclagem das embalagens de PET no Brasil
teve um aumento de 18,6% em comparação com
o ano anterior, chegando a 53%.

Araújo (2013) apud Rosa et al. (2005) argumentaram a
respeito do reuso ou da reciclagem, sendo esta uma forma
particular do reaproveitamento de matérias-primas tais como:
papel, plásticos, latas de alumínio e de aço, vidro, orgânicos e
outros. Ainda na arguição de Rosa et al., há um destaque que
apenas 1% do lixo brasileiro passa por tratamento. Portanto se
faz necessário trabalhar novos valores referentes aos
cuidados com o meio ambiente na geração presente e
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proporcionar às gerações futuras, novos valores no tocante à
preservação e conservação ambiental.
Em se tratando da garrafa descartável feita com
polietileno tereftalato – ou PET surgiu em 1988 como opção
leve e barata para substituição das garrafas de vidro,
consideradas pesadas e de cara manutenção. Segundo dados
da Semar (2010) o Brasil produziu cerca de três bilhões de
garrafas PET, sendo 100% reciclável. Entretanto o volume de
reciclagem atualmente beira os 50%. Isso significa que na
prática pelo menos um bilhão e meio de plástico não
biodegradável é descartado no meio ambiente por ano. Para
tanto serão necessárias algumas centenas de anos para
absorção na natureza. Fernandes e Espinosa (2011, p. 1)
afirmaram que o reuso e a reciclagem constitui-se numa
“estratégia para o gerenciamento de substâncias residuais, e
está relacionada à Produção Mais Limpa (PML), pois busca
reduzir recursos e reutilizá-los no mesmo processo, seria
oportuniza interações para alavancar com o compromisso
ambiental”.
A Lei 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), prevê a elaboração do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos. O processo de construção está
descrito no Decreto nº 7.404/10, que regulamentou a PNRS.
Cabe à União, por intermédio da coordenação do Ministério do
Meio Ambiente, no âmbito do Comitê Interministerial, elaborar
o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, num amplo processo
de mobilização e participação social (MMA, 2012).
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos tem vigência por
prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, com
atualização a cada 04 (quatro) anos e conteúdo conforme
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descrito nos incisos I ao XI do Art. 15 da Lei 12.305/10 (MMA,
2012).
A Associação Brasileira de Normas Técnicas 10004
definiu resíduos sólidos como resíduos nos estados sólido e
semissólido, que resultam de atividades de origem industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles
gerados em equipamentos e instalações de controle de
poluição,
bem
como
determinados
líquidos
cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede
pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso
soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à
melhor tecnologia disponível (ABNT, 10004, 2004, p.7).
A definição dada pela ABNT é ampliada no Plano
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2011, p. 9) o qual defini
Resíduos sólidos como: material, substância, objeto ou bem
descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a
cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se
está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido,
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso
soluções técnica ou economicamente inviável em face da
melhor tecnologia disponível.
Schalch et al. (2002, apud ABNT, 1987) eles afirmam
que lixo é todo e qualquer resíduo sólido resultante das
atividades humanas, consideradas pelos geradores como
inúteis,
indesejáveis
ou
descartáveis.
Normalmente,
apresenta-se sob o estado sólido, semissólido ou semilíquido.
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Neste artigo fez-se o reuso do pet na realização de filtros
artesanais para a limpeza e purificação da água potável para o
consumo humano, elaborados pelos agentes comunitários de
saúde, os agentes de endemia e da vigilância ambiental,
participantes da capacitação e que serão replicados nas
comunidades onde os mesmos atuam, buscando proporcionar
a população da área de abrangência do Projeto melhor
qualidade de vida à medida que ampliam seus conhecimentos
sobre os cuidados com os mananciais de água potável,
principalmente na zona rural, podendo, assim, reduzir, as
doenças de veiculação hídrica a custo zero quando da
fabricação dos filtros artesanais.
Entretanto, vale ressaltar que, com a realização dessa
atividade buscou-se a construção de novos valores a respeito
do lixo, visto que aquilo que, a princípio era visto como lixo
agora poderia passar pelo processo dos cinco “R’s” reduzir,
reutilizar, reciclar, reeducar e replanejar, ao realizar o cuidado
com a água.
Para tanto, teve-se como objetivo propor desenvolver
atividades com os agentes comunitários de saúde, os de
endemia e os da vigilância dos municípios da área de
abrangência do Projeto fazendo não somente o reuso do PET,
à medida que se faz o seu uso nos filtros artesanais, mas do
tratamento da água ao realizarem a limpeza e purificação
tornando-a água potável para o consumo humano e animal.
2 MATERIAIS E MÉTODO
O processo metodológico utilizado na realização tanto
da capacitação como das oficinas com os agentes de
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comunitários de saúde, os agentes de endemia e os da
vigilância ambiental encontra-se inserido na tipologia
exploratória, que segundo Gil (2008) vem proporcionar maior
familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver
levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas
experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a
forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Esse tipo de
pesquisa apresenta uma tripla finalidade: desenvolver
hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o
ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma
pesquisa futura mais precisa, ou modificar e clarificar
conceitos e descrita, que de acordo com Appolinário (2004, p.
153): é a “Pesquisa na qual o pesquisador limita-se a
descrever o fenômeno observado, sem inferir relações de
causalidade entre as variáveis estudadas”.
Na realização da capacitação e das oficinas com os
sujeitos sociais supracitados no tocante ao manejo da água
para o consumo humano considerou-se como um dos meios
para tal ação à construção de filtros artesanais e outras
experiências para limpar e purificar a água de resíduos sólidos
que podem contaminar os reservados de água nos municípios
de Alagoa Nova, Areial, Esperança, Lagoa Seca, Matinhas,
Montadas, Pocinhos e São Sebastião de Lagoa de Roça, os
quais compreendem a da área de abrangência do Projeto Rio
Mamanguape Fase II. Essa ação aconteceu após a
apresentação do Projeto intitulado: “Educação para as Água,
numa perspectiva interdisciplinar”, o qual tinha como objetivo
desenvolver o processo de sensibilização e mobilização dos
educadores da rede pública municipal dos oito municípios da
área de abrangência do referido Projeto Rio Mamanguape –
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Fase II no tocante ao cuidado com a água, elemento essencial
à vida, mostrando a importância do cuidado com os
mananciais para que os mesmos não sejam contaminados
com resíduos sólidos que são liberados na natureza, tornandoos lixos e gerando o processo de contaminação das águas
para o consumo humano e animal.
A proposição foi para educadores e esses educadores
solicitaram que essa ação contemplassem os agentes de
saúde, de endemia e da vigilância ambiental por serem eles
que lidam diariamente com as comunidades e, assim, os
resultados seriam bem maiores.
Além da discussão sobre a questão ambiental,
considerou-se importante tratar um pouco a respeito dos
materiais considerados elementos básicos da oficina sobre a
montagem do filtro artesanal para purificação da água para o
consumo humano, enfocando para os participantes que o
consumo da água de qualidade evita-se inúmeras doenças de
veiculação hídrica.
Diante dessa percepção que se pode ter da qualidade
da água a ser consumida e de como se podem envolver as
famílias através da montagem do filtro artesanal é que se
buscou trabalhar os resíduos sólidos que podem contaminar o
solo, o ar e a água, mais precisamente matérias que
conduzem os agentes químicos (herbicidas, inseticidas,
raticidas, os quais são arrastados pela chuva, para os
córregos e rios, podendo contaminar também os lençóis
freáticos) e ou nos agentes patogênicos (microrganismos
presentes nas fezes de animais e de humanos que
contaminam a água, por exemplo, através de fossas mal
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construídas) que são liberados na natureza sem nenhum
cuidado.
Para a execução da capacitação com os agentes em
manejo da água para o consumo humano, primeiro fez-se uma
articulação, por telefone, seguida de uma visita a todos os
secretários de saúde dos oito municípios, para o planejamento
da referida capacitação arguindo sobre o local, dia, horário e a
quantidade de agentes que deveriam participar.
A proposta apresentada pela Coordenação da área de
Educação Ambiental do Projeto Rio Mamanguape – Fase II
para os secretários de saúde era de dois dias de atividades
com a participação dos agentes comunitários de saúde, os de
endemia e os da vigilância ambiental, sendo um dia de teoria
e outro de prática.
O universo desse trabalho compreendeu num total de
54 agentes comunitários de saúde, da vigilância ambiental e
de endemia, superando o planejado.
O material utilizado nas oficinas foi (Quadro 1):
Quadro 1. Material a ser utilizado nas oficinas:
ITENS
5 Garrafas PET
Lã
Areia,
Brita fina
Brita grossa
Água de cisterna
Água de poço
Água de barreiro

Água sanitária
Filtro de café
Uma colher
Semente de moringa
Uma torneira plástica
Hipoclorito de sódio
Garrafão de água mineral
Estilete

Fonte: Lista apresentada pelos capacitadores (2015).

Todos os materiais das oficinas foram doados pelo
Projeto Rio Mamanguape Fase II, com exceção das garrafas
pet’s e as águas que iam ser utilizadas nas experiências de
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clareamento e de purificação, as quais os participantes
trouxeram de casa ou foram coletados entre os familiares e
ou restaurantes.
O local de cada oficina foi apresentado por cada um dos
secretários dos municípios acontecendo sempre num espaço
que pudesse acomodar a todos os participantes, bem como,
pudesse realizar as experiências e montagem do filtro
artesanal com sucesso, possibilitando a aprendizagem dos
agentes para que eles possam executar essas ações
juntamente com as famílias e, até mesmo essas famílias
tenham a possibilidade de fazerem seus lares.
O processo de interação e integração entre os
participantes deu-se através do processo dialogal, isto em
dois momentos, a saber: no tocante a parte teórica dividiu-se
os participantes em grupos e distribuíram-se textos para que
eles discutissem os mesmos e compartilhasse com os
demais.
E, com relação à parte prática, a troca de saberes deuse no momento da realização das experiências para clarear a
água de barreiro, purificação das águas e na montagem do
filtro
artesanal
proporcionando
um
momento
dos
esclarecimentos sobre as dúvidas que cada um apresentava,
compartilhando as experiências vividas pelos agentes no
exercício diário de suas funções como profissionais que
cuidam da saúde e do meio ambiente.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na realização da capacitação com os agentes buscouse a integralidade da teoria com a prática através de
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experiências sobre a limpeza e a purificação de águas que
apresentam matérias orgânicas, como a argila e outras
impurezas trabalhou-se com garrafões de água mineral e
garrafas pet’s que haviam sido utilizados e já não tinha mais
nenhuma utilidade, sendo, dessa forma reciclado ou
reutilizado em um novo produto (como filtros artesanais) os
quais teriam sido recolhidos nos lares ou restaurantes. Ainda,
com relação às garrafas pet’s utilizou-se a de 2 litros que
foram transformados em funis para a limpeza do material
orgânico à medida que passava pelo chumaço de lã. No
tocante ao pet ele não foi reciclado e, sim, reutilizado.
Vale ressaltar que, no processo de construção do saber
a respeito de como cuidar bem do meio ambiente com os
agentes comunitários de saúde, os de endemia e os da
vigilância seguiu-se nas oficinas as instruções sobre a
classificação dos resíduos sólidos recomendados na
Resolução Conama 275 de 25 de abril de 2001 que faz a
classificação dos recipientes que devem receber os resíduos
sólidos descrevendo-os a partir das cores dos conténs.
Além da classificação sobre os recipientes, ainda
seguiu-se a recomendação do Conama na Resolução 307/02
a qual descreve sobre o gerenciamento de resíduos sólidos da
construção civil; notificação feita em virtude dos resíduos
deixados na construção das cisternas de placas recebidas por
beneficiários da área de abrangência do Projeto para que os
agentes comunitários de saúde, os de endemia e os da
vigilância repassem essa preocupação para os beneficiários,
enfatizando que há uma preocupação com o cuidado com
meio ambiente, isto de forma geral.
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Os sujeitos sociais envolvidos na realização das
oficinas deveriam ser representantes das Unidades Básicas de
Saúdes e das áreas de vigilância dos municípios da área de
abrangência do Projeto Rio Mamanguape - Fase II. Dessa
forma poderia atingir todas as famílias das diversas
comunidades, e, assim, poder realizar uma ação que viesse
contribuir na redução de resíduos sólidos considerados lixo
por não se fazer um novo uso de materiais como pet que já
tinha apresentado uma utilidade no cotidiano da vida em
sociedade.
As capacitações e oficinas foram realizadas em cada
um dos municípios, durante dois dias, ou seja, vinte horas de
atividades, isto de forma expositiva dialogal e reflexiva, tendo
uma breve teoria para que se entendesse a questão do que
se pretendia com essa ação que não era só de tratar da água,
mas despertar os agentes comunitários de saúde, os de
endemia e os da vigilância em criar valores naqueles que
ainda não percebem o que lhes podem acontecer ao fazerem
uso de água contaminada ou com bastante material orgânico.
Para tanto podendo, de forma simples fazer os filtros
artesanais, a partir do reuso do pet. Foi utilizada uma média
de nove horas aproximadamente para a parte teórica e de
nove horas para a prática, tendo uma hora de intervalo para
almoço. O total de horas das oficinas compreendeu 60
presenciais.
O conteúdo compreendeu uma breve exposição sobre
o tema água, destacando a sua importância para o consumo
humano e animal, a partir do tratamento da água e como essa
se daria para evitar problemas tipo doenças de veiculação
hídrica. O resultados serão apresentados através de uma
229

EDUCAÇÃO E SAÚDE: CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS E DE
VIGILÂNCIAS NO MANEJO DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO

tabela, de um gráfico e as fotografias que apresentam o
processo desenvolvido durante as capacitações.
A identificação dos municípios, o local das capacitações
e oficinas, os dias das capacitações e oficinas, o número de
agentes comunitários de saúde, de endemia e da vigilância
participantes, formando assim os dados quantitativos do artigo
(Tabela.1).
Tabela 1 – Identificação dos municípios, local, data da capacitação,
número de agentes comunitários de saúde, de endemia e da
vigilância participantes da capacitação em manejo da água para o
consumo humano.
Municípios
Lagoa Seca
São Sebastião de
Lagoa de Roça
Montadas

TOTAL

Local
Posto de Saúde
Inácia Leal
Auditório do CRAS
Auditório da
Secretaria de
Saúde
-

Dias da Capacitação
e oficina
20 e 21.07.2015

28 e 29.07.2015
13 e 14.08.2015

Nº de
Agentes
11

30
13

-

54

Fonte: As autoras (2015).

Pode-se verificar que nenhum dos municípios enviou a
mesma quantidade de participantes, Lagoa Seca (11),
Montadas o número de participantes (13) e São Sebastião de
Lagoa de Roça (30) apresentando o maior número de agentes
(Tabela.1).
Figura 1 – Representação do número de agentes, por municípios, em
percentuais.
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20%

24%

56%

Lagoa Seca

São Sebastião de Lagoa de Roça

Montadas

Fonte: Os autores (2015).

O município de São Sebastião de Lagoa de Roça teve
uma participação em 56% do número de agentes comunitários
de saúde, de endemia e da vigilância capacitados em relação
aos de Lagoa Seca e Montadas. (Figura 1).
As fotos iram identificar os materiais utilizados na para
prática da capacitação, alguns dos momentos que acontece a
oficina, atividades realizadas na elaboração dos filtros
artesanais para a limpeza e purificação da água. A
apresentação do material a ser utilizado na elaboração do filtro
artesanal e na limpeza e purificação da água para o consumo
humano são: garrafão de água mineral de 20 litros, areia
lavada, brita fina e brita grossa, torneira plástica, garrafas pet’s
de Coca-Cola de 2 litros, hipoclorito, lã, etc. (Figuras. 2 e 3).
Figuras 2 e 3 - Apresentação de materiais a serem utilizados nas oficinas
de montagem do filtro artesanal, de limpeza e purificação da água para o
consumo humano.

Fonte: Coopacne, 2015.
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O momento em que os agentes estão no processo de
leitura da água de barreiro que foi limpa através de um funil
feito de garrafa pet com o chumaço de lã para reduzir a
quantidade de matéria orgânica da água de barreiro (Figura 4).
Figura 4 Agente realizando a leitura da água que passou pelo processo de
limpeza.

Fonte: Coopacne, 2015.

Após a primeira filtragem da água no funil, feito com a
garrafa pet, e a utilização do chumaço de algodão, para retirar
as partículas de materiais orgânicos. Faz-se uma segunda
limpeza, desta feita com a utilização da moringa macerada e
em seguida faz-se a leitura do Ph encontrado na água (Figura
5).
Figura 5 Verificação de agentes observando o teor do Ph na água.

Fonte: Coopacne, 2015.

A aplicabilidade dessas ações educativas acontecem de
acordo com a prática realizada com os agentes com a
proposição deles replicarem esses ensinamentos nas
comunidades. Dentro desse processo Zanella (2001, p. 98
apud VYGOTSKI, 1998) descreveu que “todas as funções
psicológicas superiores resultam da reconstrução pelo sujeito
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de uma atividade social partilhada” o que fora contemplado
entre os agentes nas oficinas.
4 CONCLUSÕES
Com a realização das capacitações conclui-se que: se
possibilitou a ampliação de conhecimentos no tocante ao
manejo da água para o consumo humano e animal; os relatos
dos participantes demonstraram que se terá uma redução das
doenças de veiculação hídrica, reduzindo, assim os custos da
saúde pública em razão da redução do número de pacientes
que serão atendidos nas Unidades Básicas de Saúde; e com
esse trabalho ter-se-á uma contribuição ao meio ambiente,
uma vez que se apresentaram novas práticas aos agentes
capacitados no que se refere à redução do número de
garrafas pet’s e garrafões de água mineral que seriam
considerados lixo.
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RESUMO: O manipulador de alimento, na maioria das vezes,
é a fonte principal de contaminação. Através do manuseio do
alimento é possível sua contaminação e disseminação de
microrganismos patogênicos. O presente estudo foi
desenvolvido no Laboratório de Ciências Básicas das
Faculdades Integradas de Patos, com alunos do curso de
Nutrição, pelo método de amostra por conveniência, não
probabilística. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a
primeira, coleta e incubação das placas de petri; a segunda, a
leitura das mesmas. A população escolhida para amostra foi
dividida em três grupos, mãos sujas, mãos higienizadas e
mãos desinfetadas, e apresentaram os seguintes resultados
respectivamente: 176 unidades formadoras de colônias de
coliformes fecais e Staphylococos aureus; 124 unidades
formadoras de colônias de Staphylococcus aureus e 4
unidades de coliformes fecais e, 10 unidades de
Staphylococcus aureus. A utilização simples de água e sabão
pode reduzir a população microbiana presente nas mãos e, na
maioria das vezes, interromper a cadeia de transmissão de
doenças, entretanto a aplicação de produtos antissépticos, em
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especial de agentes com base alcoólica, pode reduzir ainda
mais os riscos de transmissão, pela intensificação da redução
microbiana ou por favorecer um aumento na frequência de
higienização das mãos.
Palavras-chave:
Manipulador.
Microrganismos.
Staphylococos aureus.

1 INTRODUÇÃO
A inquietação com a questão da higienização das mãos
teve início ainda no século XI, quando Maimônides defendeu a
lavagem das mãos pelos médicos, todavia, os hábitos de
higienização nos anos seguintes não passaram de cerimoniais
de purificação, enfatizando dessa forma os cuidados com a
aparência e não a preocupação com a saúde (SANTOS,
2002).
Até mesmo no século XIX, quando Semmelweis criou a
primeira prova científica de que a higienização das mãos
poderia vim a evitar a expedição da febre puerperal, esta
técnica não foi compreendida, bem como aceita pelos
profissionais da época (CÉLINE,1998).
De acordo com Adams e Motarjemi (2002), podemos
encontrar microrganismos, em especial as bactérias, em
quase todos os lugares, sendo capazes de crescer no mesmo
ambiente que os mais desenvolvidos. Esses estão presentes
no ar, na água e no solo, assim como podem ser encontrados
na superfície de plantas e animais bem como na boca, nariz e
intestino dos seres humanos.
Quando presentes nos alimentos, os microrganismos
podem causar doenças a quem os consumir, estes são
chamados de patogênicos e podem provocar a morte. Outros
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microrganismos, apesar de não serem causadores de
doenças, podem deteriorar os alimentos, sendo chamados de
prejudiciais. Existem também microrganismos, chamados
úteis, pois eles são necessários para produzir vinho, iogurtes,
queijo e cerveja (BAPTISTA; SARAIVA, 2013).
O manipulador de alimento pode, e na maioria das
vezes, ser fonte principal de contaminação. Através do
manuseio do alimento ele é capaz de inserir e disseminar
microrganismos patogênicos (ADAMS; MOTARJEMI, 2002).
Visto isso, Silva Júnior (2002) afirma que é por meio
das mãos que os alimentos são elaborados, armazenados e
distribuídos, dessa forma, estando essas sujas, mal lavadas,
portando alergias, ou com cortes ou machucados, assim como
com unhas compridas serão meio fácil de transmissão de
microrganismos e parasitas intestinais aos alimentos.
A microbiota normal da pele, de acordo com Tortora
(2005) é dividida em residente e transitória, sendo essa
classificação essencial para a compreensão da cadeia de
disseminação dos agentes infecciosos.
A pele das mãos contêm principalmente dois grupos de
microrganismos, os pertencentes à microrganismos de baixa
virulência e a microbiota transitória representada normalmente
por bactérias gram-negativas, fungos e vírus (ANVISA, 2013).
Bactérias do gênero Staphylococcus, de acordo com
Germano e Germano (2011) são comuns na pele, nas
membranas mucosas, no trato respiratório superior assim
como no intestino do homem, dentre elas destaca-se o
Staphylococcus aureus, caracterizado como uma bactéria de
alta patogenicidade e responsável pela maior parte das
infecções humanas.
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Pertencente à família Enterobacteriaceae, a Escherichia
Coli é encontrada normalmente no intestino humano e de
mamíferos, tendo como mecanismo de contaminação a via
oral. Ela pertence ao grupo dos coliformes fecais da qual está
presente na água e alimentos em má condição higiênica,
capazes de permitir seu contato com material fecal
(EVANGELISTA, 2005).
Dentro desse contexto esse estudo objetivou, através
da análise microbiológica das mãos, alertar a importância de
se realizar uma higienização adequada, em especial a
higienização das mãos do manipulador.

2 MATERIAIS E MÉTODO
O presente estudo foi desenvolvido no Laboratório de
Ciências básicas das Faculdades Integradas de Patos,
contando com a participação de alunos do terceiro período de
nutrição, manhã, através de método de amostra por
conveniência, não probabilística.
Na ocasião, utilizou-se para realização da pesquisa o
meio de cultura ágar nutriente estéril, detergente e álcool a
70%. Empregou-se ainda como equipamentos e métodos a
placa de Petri, lápis marcador, swabs esterilizados e contador
de colônia.
Dessa forma, a pesquisa foi realizada em duas etapas
sendo a primeira a coleta e incubação das placas de Petri e a
segunda a leitura das mesmas. Cada participante recebeu
uma placa de petri e foram destinados a uma atividade, onde a
cada três participantes recebia-se a mesma função.
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Após a remoção da tampa da placa de Petri com Ágar
nutriente ao grupo 1 , referente a mãos sujas, foi destinada a
função de passar os dedos das mãos, sem higienização, em
vários pontos da superfície do Ágar, o grupo 2, designados
mãos higienizadas, por sua vez, lavaram as mãos com
detergente vigorosamente durante 5 minutos e secaram,
pegaram cada qual um Swab esterilizado, o esfregou na pele
das mãos e em seguida o semeou em toda a superfície da
placa. Ao grupo 3, destacado como mãos desinfetadas, foi
designada a função de lavar as mãos com detergente
vigorosamente durante 5 minutos, seca-las e as desinfetar
com álcool 70%. Feita a coleta foi realizada a incubação das
placas de Petri a 37°C por 48 horas e em seguida realizada a
leitura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Considerando a análise feita, observou-se uma
predominância da bactéria Estafilococos aureus de forma
elevada, estando ela presente em todos os testes, podendo
ser justificado devido ao fato de o Staphylococcus aureus
fazer parte da microbiota normal do homem.
Nesse contexto, Silva e colaboradores (2012), afirmam
que a disseminação desse microrganismo pode ocorrer de
pessoa para pessoa, sendo uma infecção cruzada, por contato
direto ou indireto. Dessa forma, a dinâmica de transmissão
depende de uma fonte, sendo o nariz a principal forma de
emissão de Staphylococcus aureus para as mãos.
De acordo com Bastos, et al. (2008) as mãos compõe a
principal forma de transmissão de microrganismos, pois a pele
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é uma possível forma de armazenar esses seres, já que os
mesmos podem ser transmitidos de uma superfície a outra
bem como pelo contato direto ou indireto assim também por
meio do contato com objetos e superfícies contaminadas.
Na leitura observou-se presença de 176 unidades
formadoras de colônias de coliformes fecais e Staphylococos
aureus no grupo mãos sujas (Figura 1), 124 unidades
formadoras de colônias de Staphylococcus aureus e 4
unidades de coliformes fecais no grupo mãos higienizadas
(Figura 2) e 10 unidades de Staphylococcus aureus no grupo
mãos desinfetadas (Figura 3).

Figura 1. Resultados da coleta de dados dos indivíduos com mãos
sujas.

Figura 2. Resultados da coleta de dados dos indivíduos com mãos
higienizadas.
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Figura 3. Resultados da coleta de dados dos indivíduos com mãos
desinfetadas.

Não existe uma forma específica para contagem
microbiana das mãos de Staphylococcus aureus, porém,
Andrade & Macêdo relatam que a OMS (Organização Mundial
da Saúde) indica para condições higiênicas suficientes de
manipuladores
de
alimentos,
uma
contagem
de
Staphylococcus aureus inferior a 1,5 x 10UFC/mãos.
Por outro lado Mesquita et al. consideram que as mãos
dos manipuladores, após lavagem com água e sabonete
líquido, com ou sem anti-sepsia, devem estar livres de
microrganismos potencialmente patogênicos, pois, para ele, as
mãos são consideradas o principal veículo de transferência de
agentes infecciosos.
De acordo com Silva Jr, para que as mãos dos
manipuladores sejam consideradas limpas, essas devem ser
higienizadas a cada 1 hora.
Portanto, a desinfecção das mãos é de fundamental
importância, partindo do pressupor de que ela poderá vim a
evitar, se realizada corretamente, a maior parte das infecções
comuns, mas, nem mesmo uma higienização completa é
capaz de eliminar por completo todos os microrganismos, fator
esse identificado no grupo 3 (Figura 3), que mesmo com uma
lavagem e desinfecção ainda não foi possível eliminar todos
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os microrganismos, o que intensifica ainda mais a ideia de que
o manipulador deve está sempre atento a lavagem das mãos
como forma de redução e prevenção.
Bastos e colaboradores (2008) apontam que para uma
correta lavagem das mãos, é necessário retirar inicialmente as
joias e relógios, abrir a torneira e sem encostar-se na pia
molhar as mãos e aplicar sabão líquido.
É de fundamental importância ensaboar corretamente
as mãos, friccionando as mãos em um período de 15 a 30
segundos e formando espuma para que atinja todas as
regiões das mãos. Durante o enxague é necessário utilizar
água suficiente para retirar todo o excesso de água e essa
deve adentrar as unhas e espaços interdigitais. Em seguida
deve-se enxugar as mãos com papel toalha não reciclável e
descartável, utilizando-o também para fechar a torneira caso
essa seja manual e em seguida despreza-lo na lixeira.
Água e sabão são mais os mais utilizadas para limpeza
de pisos, entretanto ela pura é utilizada na maioria dos casos
para enxague, nesse caso, ela deve ser isenta de
contaminantes para que não se torne também uma forma de
contaminação. Já os álcoois são mais indicados para
desinfecção de níveis de desinfecção baixo e intermediários,
os mais utilizados são o etanol
e o isopropanol a
concentração de 70% em gel, responsável pela desnaturação
de proteínas (PENNA, 2006).

4 CONCLUSÕES
A utilização simples de água e sabão pode reduzir a
população microbiana presente nas mãos e, na maioria das
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vezes, interromper a cadeia de transmissão de doenças,
entretanto a aplicação de produtos anti sépticos, em especial
de agentes com base alcoólica, pode reduzir ainda mais os
riscos de transmissão, pela intensificação da redução
microbiana ou por favorecer um aumento na frequência de
higienização das mãos. Todavia, faz-se necessário a
realização de outros estudos voltados para essa área, tendo
em vista esse ser um assunto de fundamental importância
para redução e prevenção e controle e esse estudo ter sido
realizado com uma amostra reduzida.
Observa-se também, a necessidade do reforço de
medidas de controle, redução e prevenção da disseminação
de microrganismos, bem como de levar informação para
população em geral, partindo do pressuposto de que a maior
parte da população é carente de conhecimentos relativos aos
cuidados higiênico-sanitários.
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RESUMO: A amamentação é o método que oferece o
alimento mais completo para o crescimento e desenvolvimento
do bebê, além de trazer diversos benefícios à saúde nutriz. É
a forma de nutrição mais segura para a criança, possibilitando
proteção, vínculo ao binômio mãe-filho. Objetivou-se promover
uma reflexão baseada em avaliar os benefícios do aleitamento
materno para a saúde da criança. Realizou-se uma revisão
integrativa da literatura referente aos últimos 13 anos. Sabese, que o aleitamento materno exclusivo traz inúmeros
benefícios para a saúde da criança, contribuindo para o
crescimento e desenvolvimento saudável, aumento do vínculo
mãe e filho, redução de infecções, internações, mortalidade
infantil, gastos hospitalares. A determinação dos indicadores e
das variáveis relacionados ao tempo de aleitamento materno,
exclusivo ou total, pode ser um valioso instrumento no
planejamento de ações e políticas locais no sentido de
melhorar os índices de aleitamento materno.
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Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Criança. Cuidado
de enfermagem.
1 INTRODUÇÃO
A infância é um período muito importante para o
desenvolvimento geral da criança. Os distúrbios nessa fase
poderá ocasionar consequências para o indivíduo e suas
relações sociais (BRASIL, 2009).
A amamentação é uma prática antiga, considerada um
ato de doação, que propicia o primeiro carinho entre mãe e
filho, oferece alimento completo e seguro para o crescimento e
desenvolvimento, benefícios a nutriz, vínculo mãe-filho, reduz
gastos, previne diarreias, alergias, diminuir a morbimortalidade
infantil (OTSUKA et al., 2008).
Contudo, as taxas de aleitamento materno no Brasil
encontram-se aquém do recomendado e o enfermeiro deve
está qualificado para a reversão desse quadro, desde a
orientação pré-natal (KRONBORG et al., 2007; OTSUKA et al.,
2008; BRITTON et al., 2007).
O leite humano protege as crianças contra infecções
comuns e tem repercutido na redução da mortalidade infantil.
As mortes infantis ocorrem cerca de 13% a 15% abaixo de
cinco anos de idade em todo o mundo, sendo 50% por
doenças respiratórias e 66% por diarreia. Passiveis de
prevenção com o aleitamento materno (DUNCAN; SCHMIDT;
GIUGLIANI, 2004).
O aleitamento materno exclusivo (AME) é o processo
pelo qual a criança recebe somente leite materno, diretamente
da mama ou ordenhado, sem a introdução de outros líquidos
ou sólidos (BRASIL, 2009). È dificultada nos primeiros meses
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pela renda familiar baixa, mães com pouca idade e retorno da
mãe ao trabalho (VENÂNCIO et al., 2002).
Orienta-se o aleitamento materno exclusivo por seis
meses e depois que seja complementada por outros alimentos
até os dois anos de idade ou mais (BRASIL, 2009).
O valor sociocultural da amamentação deixa a lactante
pressionada a amamentar e quando a prática é impossível de
acontecer, passam a se sentirem culpadas. O significado de
amamentar é adquiridos na vivência sociocultural (MARQUES
et al., 2014).
Destaca-se que se deve levar em consideração a
experiência das mulheres, a importância da amamentação
exclusiva, contribuindo para que os profissionais reflitam sobre
a importância de um acompanhamento qualificado e o
desenvolvimento de estratégias capazes de promover um
vínculo natural e prazeroso entre a nutriz e seu bebê.
Objetiva-se analisar a produção científica acerca da
relação dos benefícios do aleitamento materno exclusivo.

2 MATERIAIS E MÉTODO
Realizou-se uma revisão integrativa seguindo as etapas
da elaboração propostas por Souza, Silva e Carvalho (2010):
elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta
de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos
resultados e apresentação da revisão integrativa.
Questionou-se: qual o estado da arte da produção
científica acerca da relação dos benefícios do aleitamento
materno exclusivo?
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A coleta de dados foi realizada em abril e março de
2015 nas bases de dados: BIREME; SCIELO; PUBMED e
LILACS, utilizando-se as seguintes palavras-chaves:
aleitamento, aleitamento materno exclusivo, puericultura.
Os critérios de inclusão (filtros) obedecidos foram: 1literaturas disponíveis na íntegra, 2- artigos originais e
gratuitos, 3- artigos publicados em português, inglês e
espanhol, 4- publicações nos últimos 13 anos.
Foram
considerados como critérios de exclusão: 1- não responder a
questões de pesquisa, repetição em bases, artigos de
reflexão, comentários breves e revisões de literatura. Com
isto, levantou-se 319 literaturas. Procedeu-se a leitura do título
e resumo, obteu-se 70 artigos, que após leitura na integra
amostra final constou de 14 publicações.
Para a coleta de dados foi utilizado uma tabela concisa
que permitiu compreender os objetivos propostos. Os dados
contidos são: título, ano de publicação, objetivo do estudo, e
contruiu-se um quadro contendo informações detalhadas de
cada artigo, facilitando análise posterior.
Os dados coletados foram analisados de forma
sistemática através da ordenação, classificação e análise.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio da análise dos 14 artigos selecionados,
verificou-se que a maioria dos estudos foi encontrada na base
de dados da ScieLO. Observou-se publicações nos anos 2001
a 2014, no idioma português, que geralmente apresentam
como objetivo descrever a situação da amamentação
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exclusiva e identificar os fatores de risco relacionados fazendo
assim um cruzamento entre a importância do aleitamento
exclusivo e a promoção da saúde das crianças.
QUADRO 1 – Características dos artigos científicos.
Autor e Ano
Venâncio et al. (2002)

Título
Frequência e determinantes
do aleitamento materno em
municípios do Estado de São
Paulo.
Prevalência do aleitamento
materno em crianças até o
sexto mês de idade na cidade
de Maringá, estado do
Paraná, Brasil.
Fatores
associados
ao
aleitamento
materno
exclusive em Accra, Ghana.

Objetivo
Descrever a situação da
amamentação e identificar
fatores associados ao desmame nesses municípios.
*Avaliar a prevalência do
aleitamento
materno
na
cidade de Maringá (PR) até o
6° mês de idade.

Gusmão et al. (2013)

Prevalência de aleitamento
materno exclusivo e fatores
associados:
estudo
transversal
com
mães
adolescentes de 14 a 16
anos em Porto Alegre, RS,
Brasil.

Bener;
Ehlayel;
Abdulrahman, (2011)

Aleitamento
materno
exclusivo na prevenção de
doença diarréicas. Um estudo
realizado no Qatar.

Uchimura et al. (2001)

Estudo dos fatores de risco
para desmame precoce

Romani; Lira (2004)

Fatores determinantes
crescimento infantil.

Verificar a prevalência e os
fatores
associados
ao
aleitamento
materno
exclusivo (AME) em mães
adolescentes de 14 a 16 anos
cujos bebês de até seis
meses nasceram em Porto
Alegre (RS), no ano de 2009.
investigar a relação entre a
amamentação e a diarréia e
avaliar o efeito do aleitamento
maternao
exclusivo (AME) na redução
do risco de diarréia no Qatar.
Identificar as causas da
interrupção do aleitamento
e
elaborar
programas
destinados à prevenção do
desmame precoce
Enfocar os fatores que
interferem no crescimento de
crianças nos primeiros
Anos de vida.

Vituri; Brito (2003)

Aidam (2005)

do

Avaliar os fatores associados
ao
aleitamento
materno
exclusive in Accra, Ghana.

251

BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO
Amaral; Basso (2009)

Aleitamento
Materno
Estado Nutricional Infantil.

Nascimento; Issler (2004)

Aleitamento materno em
prematuros: manejo clínico
Hospitalar

Salgado et al. (2009)

Baixo Peso ao Nascer como
Marcador de Alterações na
Monitorização
Ambulatorial
da Pressão Arterial.

Sanches et al. (2011)

Fatores
associados
à
interrupção do aleitamento
materno
exclusivo
de
lactentes nascidos com
baixo peso assistidos na
atenção básica
Amamentação
e
fatores
relacionados ao desmame
precoce: Uma Revisão Crítica
da Literatura.

Martins et al. (2012)

Silva et al. (2014)

Boccolini et al. (2011)

e

Aleitamento
materno
e
caracterização dos hábitos
alimentares
na
primeira
infância: experiência de São
Tomé e Príncipe.
O papel do aleitamento
materno na redução das
hospitalizações
por
pneumonia
em
crianças
brasileiras menores de 1 ano.

relacionar o tempo de
aleitamento materno com o
estado nutricional infantil.
Abordar a importância do
aleitamento materno e sua
promoção no manejo clínicohospitalar de recém-nascidos
pré-termo.
Avaliar
as
possíveis
alterações na monitorização
ambulatorial
da
pressão
arterial em crianças com
baixo peso ao nascimento.
Identificar
os
fatores
associados à interrupção da
amamentação exclusiva dos
lactentes nascidos de baixo
peso assistidos na Atenção
Básica.
Demonstrar a importância da
manutenção
da
amamentação
materna
exclusiva até os seis meses
de idade, e os fatores que
possam levar as mães a
desmamar precocemente, por
meio de uma revisão crítica
da literatura atual.
avaliar a amamentação, a
diversificação e frequência
alimentar, em crianças de
São Tomé e Príncipe (STP).
Avaliar a relação entre o
aleitamento materno e as
internações hospitalares por
pneumonia entre crianças
com menos de 1 ano de vida.
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3.1 ALEITAMENTO
DOENÇAS

MATERNO

E

PREVENÇÃO

DE

Amamentar envolve não só a nutrição, mas o vínculo
entre mãe e filho que repercute no estado nutricional da
criança e na saúde física e psíquica da mãe, protege contra
infecções, auxilia seu desenvolvimento cognitivo e emocional,
(BRASIL, 2009).
O bebê é o principal beneficiário do aleitamento
materno, porém a mulher é o sujeito principal deste processo.
Assim, no contexto individual e cultural, essa mulher precisa
ser ouvida e compreendida para que se estabeleçam
estratégias capazes de apoiá-las nessa prática, considerando
seus valores e costumes sociais (MORAIS et al.,2011).
A amamentação não pode ser reduzida a um ato
instintivo, pois a mulher tem o direito de querer ou não
amamentar, pois seu papel de mãe estará perpetuado pela
existência do seu filho. Assim, é necessário que haja o
respeito pelo seu direito (MORAIS et al., 2011).
Esse evento da vida propicia à mulher, a sensação
de satisfação por poder fornecer proteção ao seu bebê,
gerando estímulo para a amamentação. Neste momento o
apoio familiar e dos profissionais de saúde tornam-se
fundamentais (MORAIS et al.,2011).
Recomenda-se que a criança seja amamentada
exclusivamente até os 6 meses de idade. A partir desse
período, está indicada a introdução de alimentos
complementares. Essa associação deve ocorrer até os dois
anos de idade ou mais. É importante ressaltar que o consumo
precoce de alimentos complementares interfere na
manutenção do aleitamento materno (GUERRA et al., 2012).
253

BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

A criança mesmo amamentada por um período de
tempo menor ou de forma parcial consegue adquirir inúmeras
vantagens. Torna-se igualmente essencial a continuidade do
aleitamento materno ao longo do período da diversificação
alimentar o que contribui para o crescimento e
desenvolvimento da criança (GUERRA et al, 2012)
O crescimento saudável é alcançado com uma
alimentação adequada. Na fase inicial da vida, o leite humano
é indispensavelmente, pois é o alimento que reúne as
características nutricionais ideais, além de desenvolver
inúmeras vantagens imunológicas e psicológicas, essenciais
na redução da morbidade e mortalidade infantil por diarreias e
as internações por pneumonia. No primeiro ano de vida, fase
de crescimento rápido, o peso e o comprimento são as
variáveis mais importantes para se avaliar o estado nutricional
de uma criança e, assim, acompanhar seu crescimento
(FEWTRELL et al., 2007; BOCCOLINI et al., 2011; MORAIS et
al.,2011).
O AME estimula um crescimento ótimo de 0 a 3 meses.
Dos 3 aos 6 meses, em países em desenvolvimento, desviase um pouco para baixo em relação às curvas de referência
acessíveis. Evita 13% das mortes em crianças menores de 5
anos em todo o mundo, por causas preveníveis (VENÂNCIO;
ALMEIDA, 2004).
Estudo realizado com 170 lactentes assistidos
em Unidades Básicas de saúde da periferia de São
Paulo, identificou que à interrupção do AME no terceiro mês
está relacionado com a idade materna menor que 18 anos;
vínculo empregatício informal (como fator de proteção); uso de
álcool na gestação; mulheres que fizeram menos de seis
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consultas no pré-natal; gestação múltipla; peso ao
nascer ≤ 2.000g; dificuldade de amamentar na primeira
mamada; queixa sobre a amamentação no primeiro mês; uso
de chupeta no primeiro e segundo meses (SANCHES et al.,
2011).
A medida que se estendem e se aprofundam os
estudos em nível experimental, clínico e epidemiológico a
respeito de alimentação infantil, ressalta-se que nos primeiros
meses de vida, o aleitamento materno representa a escolha
ideal para satisfazer as necessidades nutricionais,
biopsicológicas, de crescimento e desenvolvimento infantil
(FEWTRELL et al, 2007; BOCCOLINI et al, 2011).
Três importantes atributos do ciclo biológico são
atendidos: a diminuição dos riscos de morbimortalidade dos
primeiros meses de vida, a plenitude do desenvolvimento
físico e mental dos primeiros anos e, a longo prazo, a redução
de doenças crônicas que se manifestam na vida adulta
(ALVES; FIGUEIRA, 2010; SALGADO et al, 2009).
Além disso, proporciona proteção contra anemia por a
deficiência de ferro nos primeiros quatro meses de vida
(MARQUES et al., 2014).
3.2 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE
AMAMENTAÇÃO
Mediante as dificuldades existentes, percebe-se a
necessidade de profissionais de saúde qualificados, na
abordagem da importância do AME, atuando na promoção,
proteção e apoio a essa prática e na compreensão do olhar
materno no processo de lactação (MORAIS et al.,2011).
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Para tento, deve-se compreender o enfoque da
integralidade, dando ênfase especial na efetividade e
subjetividade, contribuindo na redução de obstáculos e
promovendo apoio (GORGULHO; PACHECO, 2008).
A enfermagem poderá atuar nos cenários de prénatal, sala de parto, alojamento conjunto e na consulta de
puericultura. Durante o acompanhamento às gestantes e
puérperas, deve-se orientar os primeiros cuidados com o
bebê, enfatizando os benefícios ofertados através do AME e
habilidades a essa prática (MORAIS et al.,2011).
A visita domiciliar e a consulta de enfermagem,
auxiliam na promoção de saúde, proporcionando sua
reabilitação e prevenção de doenças. Além disso, durante a
puericultura elucidam à promoção da saúde da criança e as
ações de educação em saúde como prioridade, ressaltando o
valor das questões sociais, econômicas e culturais,
abrangendo a criança e família de modo integral procurando
direcionar a família resolução de problemas de maneira
satisfatória (SILVA; ROCHA; SILVA, 2009).
O atendimento a criança deve-se iniciar na
gestação, avaliando-se após o seu nascimento não o peso,
estatura e exame físico, mas o crescimento e desenvolvimento
adequado para a idade, assim como as condições de
imunização, alimentação e adaptação social. A enfermagem
vem utilizando tecnologias para mediar o cuidado prestado à
criança assistida, tendo sido identificados dois tipos de
tecnologias nos estudos analisados quanto ao aleitamento
materno: as duras e as leves (CAMPOS et al., 2011).
Tratando-se de aleitamento materno, o estabelecimento de
relações humanas é algo imperativo. Afinal, apoiar a mulher
no processo de amamentação não envolve somente um
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conjunto de técnicas. Por se tratar de um fenômeno
psicossomático que requer um conjunto de habilidades e
atitudes empáticas, o aconselhamento deve incluir: escuta
ativa (ouvir primeiro, observar, avaliar o conhecimento ou
informações que a mulher e seu parceiro possuem);
linguagem corporal (usar contato olho a olho sem barreiras,
demonstrar respeito, paciência em ouvir, aconselhar em
ambiente privativo); atenção e empatia (levar em conta os
anseios e sentimentos do casal e responder às questões sem
fazer julgamentos) (FEWTRELL et al., 2007; BOCCOLINI et
al., 2011; MORAIS et al.,2011).
Diante da variedade de intervenções disponíveis os
profissionais da saúde devem direcionar atenção especial ao
processo de amamentação, a fim de promover o AME até os
seis meses de vida do bebê, bem como o seu prolongamento
com a alimentação complementar (VENÂNCIO; ALMEIDA,
2004).
4 CONCLUSÕES
A determinação dos indicadores e das variáveis
relacionados ao tempo de AME, pode ser um valioso
instrumento no planejamento de ações e políticas locais no
sentido de melhorar os índices de aleitamento materno e
reduzir a hospitalização e a morbimortalidade infantil por
infecções.
Os índices de aleitamento materno estão muito abaixo
daqueles preconizados pela OMS o que requer melhorias na
qualidade da assistência à saúde materno-infantil.
Evidenciando-se a necessidade de se investir na
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implementação das políticas públicas voltadas par a atenção
integral a saúde da criança.
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RESUMO: As anemias nutricionais resultam da carência
simples ou combinada de nutrientes como o ferro, o ácido
fólico e a vitamina B12. Outros tipos mais raros podem ser
causados pela deficiência de piridoxina, riboflavina e proteína.
Apesar de muitos nutrientes e cofatores estarem envolvidos na
manutenção da síntese normal de hemoglobina, a deficiência
de ferro é a causa mais comum de anemia carencial no
mundo, constituindo-se a carência nutricional de maior
abrangência, afetando principalmente as crianças, caracterizase pela diminuição ou ausência das reservas de ferro, baixa
concentração férrica no soro, fraca saturação de transferrina,
concentração escassa de hemoglobina e redução do
hematócrito. Inicialmente, as formas de reserva de ferro,
ferritina e hemossiderina diminuem, persistindo normais os
níveis de hematócrito e de hemoglobina. O presente estudo
teve como objetivo analisar através de uma revisão
bibliográfica, a prevalência de anemia ferropriva em crianças
para que os leitores possam entender o quão complexa é a
doença. Neste trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica de
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assuntos relacionados à deficiência de ferro na infância esuas
complicações, em trabalhos nacionais e internacionais, para
posterior revisão dessas bibliografias. O estudo procurou
mostrar que a deficiência de ferro é considerada um problema
de saúde pública devido a sua grande a importância,
propiciando a melhoria na qualidade de vida dos pacientes
anêmicos.
Palavras-chave:Deficiência de ferro. AnemiasNutricionais.
Infância.
1

INTRODUÇÃO

A anemia ferropriva é a carência nutricional mais
prevalente no mundo, acarretando prejuízos a curto e longo
prazo
no
desenvolvimento
neuropsicomotor
e
na
aprendizagem, além de comprometimento na resposta do
sistema imunológico. A carência de ferro, mesmo antes de
suas
manifestações
hematológicas,
provoca
um
acontecimento sistêmico com repercussões na imunidade e
resistência a infecções, na capacidade para o trabalho e no
desenvolvimento neuropsicomotor (MATTOS, 2007).
Pode ser conceituada como a redução no numero de
eritrócitos ou da hemoglobina sanguínea abaixo dos valores
considerados normais. Dentre as principais causas de anemia,
está à deficiência de ferro, cuja carência nutricional é a de
maior repercussão no mundo (CARVALHO et al., 2010).
A anemia ferropriva, por sua vez, se caracteriza pela
diminuição ou ausência das reservas de ferro, baixa
concentração férrica no soro, fraca saturação de transferrina,
concentração escassa de hemoglobina e redução do
hematócrito (OSÓRIO, 2002).
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Estima-se que acometa mais de dois bilhões de
pessoas, tornando um importante problema de saúde pública.
Atualmente, no Brasil, a anemia ferropriva, doença
hematológica mais comum da infância, comporta-se com
tendência temporal de ascensão, sobretudo em segmentos
populacionais mais vulneráveis. (CARVALHO et al., 2010).
A maioria dos estudos demonstra que a proporção de
crianças anêmicas é significativamente maior entre aquelas
pertencentes às famílias com renda mais baixa. Entretanto,
nem sempre esta associação é observada. Ressalta-se que
em populações já consideradas como de baixa renda, esta
associação não é demonstrada, uma vez que praticamente
toda a população se encontra em um mesmo nível de renda.
Outra questão a considerar é que um aumento da renda não
garante a diminuição da prevalência de anemia, uma vez que
esta carência também é encontrada em populações de níveis
socioeconômicos altos (OSÓRIO, 2002).O ferro é um mineral
indispensável para a manutenção do organismo. Além de
participar do metabolismo é essencial ao crescimento celular.
Três fatores contribuem para a alta prevalência de anemia na
infância: as reservas de ferro ao nascer, a velocidade de
crescimento e o balanço entre a ingestão e as perdas do
mineral (CARVALHO et al., 2010).
Nos países em desenvolvimento, a anemia por
deficiência de ferro associa-se ao baixo peso ao nascimento,
desnutrição, condição socioeconômica desfavorável e alta
morbidade (SANTOS et al.,2009). A deficiência de ferro é
apontada como a determinante causal principal da maioria dos
casos de anemia, e é, atualmente, a carência nutricional mais
prevalente no mundo, afetando países desenvolvidos e em
desenvolvimento (CASTRO et al., 2011). Cabe ressaltar que
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esta doença é um sério problema de saúde pública, logo que
há um acometimento do desenvolvimento mental, físico e de
crescimento, podendo causar até morte desses indivíduos. A
deficiência no consumo ou absorção do ferro são as causas
mais comuns, porém é relacionado à carência de um ou mais
nutrientesAs crianças menores de cinco anos e as mulheres
em idade reprodutiva representam os grupos mais vulneráveis
à ocorrência da anemia. SOUZA et al., 2012)
A melhor opção de reposição de ferro é por via oral. Por
outro lado, a correção da anemia ferropriva sofre influência de
fatores, tais como: intensidade da anemia, capacidade de
tolerância e de absorção intestinal do paciente aos
suplementos com ferro e presença de doença concomitante
(CANÇADO; LOBO; FRIEDRICH, 2010).
2

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa é do tipo exploratória qualitativa e
descritiva, na qual foi realizada uma revisão bibliográfica,
utilizando para isso as bases de dados Google acadêmico,
Scielo, Pubmed, e LILACS. O levantamento bibliográfico foi
realizado utilizando trabalhos nacionais e internacionais sobre
hematologia. A população estudada foi constituída por todos
os casos de anemias ferropriva em crianças. Inseridos nos
critérios de inclusão estão todos os artigos que continham
informações a respeito de anemia ferropriva, já como critérios
de exclusão, estão os artigos que informaram sobre outros
tipos de anemia. Com relação a riscos e benefícios a pesquisa
teve risco mínimo uma vez que a mesma se trata de uma
revisão bibliográfica, assim sendo o desenvolvimento da
presente pesquisa trouxe benefícios como, informações
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atualizadas sobre as complicações associadas à anemia
ferropriva em crianças, dados estes que disponibilizados para
aqueles que tiverem a oportunidade de ler o presente trabalho.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Ossório (2002) a assistência pré-natal e
ao parto devem ser eficientes no sentido de evitar e corrigir os
principais problemas relacionados à saúde e nutrição da
gestante, que podem desencadear o baixo peso ao nascer e a
prematuridade (fatores de risco para a anemia). Da mesma
maneira, o acompanhamento do crescimento e do
desenvolvimento da criança, com a devida orientação sobre
aleitamento materno e alimentação complementar, pode
diminuir consideravelmente o risco de anemia.No que se diz
respeito à deficiência de ferro, a mesma passa por
despercebida por algum tempo, podendo assim causar
repercussões sobre o organismo humano, a melhorforma de
suprir essa carência será a ingestão adequada de ferro no
preparo da alimentação. Porém nos dias de hoje a dieta que
vem sendo aplicada é bastante desprovida de ferro, isso
devido a questões do tipo ou econômicas ou até mesmo
cultural.A anemia por deficiência de ferro em termos de saúde
pública não espanta apenas pela sua magnitude de sua
ocorrência, mas também pelos efeitos deletérios que
ocasionam(JORDÃO et al., 2009).
A prevenção da anemia ferropriva e da deficiência de
ferro deve ser planejada priorizando-se a educação nutricional
e condições ambientais satisfatórias e envolvendo-se: o
incentivo ao aleitamento materno exclusivo até o sexto mês; a
não utilização do leite de vaca no primeiro ano de vida; a
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suplementação medicamentosa profilática; a fortificação de
alimentos de consumo massivo; o controle de infecções;
acesso a água e esgoto adequados; e o estímulo ao consumo
de alimentos que contenham ferro de alta biodisponibilidade
na fase de introdução da alimentação complementar e em
fases de maior vulnerabilidade a essa deficiência.
(CARVALHO et al 2010).
A deficiência de ferro é uma patologia sistêmica com
múltiplos sintomas, atingindo praticamente todas as células do
organismo, visto ser um participante de várias reações de
óxido-redução, bem como fundamental para o sistema
imunológico. Muitas são as situações que acarretam
desequilíbrio entre oferta e consumo de ferro, resultando na
ferropenia. Assim, devido à alta prevalência desta condição, é
fundamental a adequada identificação de suas causas, bem
como sua diferenciação de outras patologias distintas para
adequada abordagem da deficiência de ferro (VICARI;
FIGUEIREDO, 2010).
Outro fator de risco para a anemia é a idade da criança
os estudos nos quais as crianças são analisadas por grupos
etários são unânimes em demonstrar uma prevalência bem
mais acentuada em crianças de 6-24 meses, referem que as
crianças de 6-24 meses apresentam uma prevalência de
anemia significativamente maior em relação às crianças de 2459 meses, da ordem de duas vezes mais. (OSSORIO, 2002).
O presente estudo foi realizado com o objetivo de se fazer
uma revisão da literatura sobre os determinantes que podem
estar contribuindo no processo saúde/doença da anemia. O
estudo de cada um destes fatores, bem como de suas interrelações, permite evidenciar variáveis de um modelo
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epidemiológico teórico da anemia ferropriva (OSSORIO,
2002).
Um perfeito sincronismo entre absorção, utilização e
estoque de ferro é eficaz para a manutenção do equilíbrio
desse metal no organismo. A deficiência de ferro acarretará
consequências para todo o sistema, sendo a anemia a
manifestação mais relevante. Por outro lado, o acúmulo ou
excesso de ferro é extremamente nocivo para os tecidos, uma
vez que o ferro livre promove a síntese de espécies reativas
de oxigênio que são tóxicas e lesam proteínas, lipídeos e
DNA. Portanto, é necessário que haja um perfeito equilíbrio no
metabolismo do ferro, de modo que não haja falta ou excesso
do mesmo. Essa homeostase vai possibilitar a manutenção
das funções celulares essenciais e ao mesmo tempo evitar
possíveis danos teciduais (GROTTO, 2010).
De modo geral, a partir dos seis meses, quanto menor a
idade, maior o risco de anemia, de forma que essa variável
tem sido referida como o principal fator biológico associado a
esse agravo, possivelmente, devido a diferenciais na
velocidade de crescimento, aumentando a demanda
nutricional e, consequentemente, uma maior susceptibilidade
ao desenvolvimento da anemia quando em circunstâncias de
ingestão deficiente de ferro. Dietas excessivamente baseadas
em consumo de leite de vaca podem ser uma das causas do
alto risco de anemia nos primeiros anos de vida, por esse ser
um alimento pobre em ferro (VIEIRA; FERREIRA, 2010).
Segundo Ferraz (2012) a anemia ferropriva e a
deficiência de ferro são, dessa forma, temas importantes na
atenção primaria da saúde, tanto por sua elevada prevalência
quanto por suas repercussões a curto e longo prazo na saúde
das crianças. Assim, esta revisão visa sistematizar alguns
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conceitos fundamentais e direcionar os profissionais de saúde
na profilaxia e no tratamento dessa condição (Tabela 1).
Tabela 1:Suplementação de ferro na infância

Fonte: Adaptado de FERRAZ, 2012

4 CONCLUSÕES
O presente estudo procurou mostrar que a anemia
ferropriva é considerada um problema de saúde pública devido
a sua grande frequência no Brasil e no mundo. É importante a
utilização de inquéritos sistemáticos de consumo para uma
melhor avaliação da ingestão de ferro, é uma condição
multifatorial, não estando sua origem apenas atrelada aos
fatores biológicos e sim, situada dentro de um contexto mais
amplo, onde devem ser evidenciados vários fatores. O intuito
deste trabalho foi abordar através de uma revisão de literatura
a prevalência de anemia ferropriva em crianças e abordando
medidas importantes para a sua redução de forma que o leitor
entenda o quão complexa é a patologia.
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RESUMO: Adolescência, período influenciado pelos hábitos
familiares, regras sociais, culturais que repercutem sobre o
comportamento em muitos aspectos da vida, como a
alimentação, autoimagem e saúde individual. Neste sentido,
objetivou-se verificar o perfil nutricional e a influência do
consumo alimentar na saúde bucal dos adolescentes com
aferição das medidas antropométricas, aplicação de formulário
de consumo alimentar e coleta dos dados (saúde bucal)
obtidos no Programa de Saúde na Escola. Realizou-se um
estudo transversal, com adolescentes matriculados em 2014
numa escola pública do município de João Pessoa-PB.
Participaram 153 adolescentes (media de idade 12,38 ± 1,22
anos), sendo 50,3% do sexo masculino. Mesmo a média do
IMC sendo 20,68 ± 4,74kg/m² (eutrófico), 39,3% do total de
estudantes apresentou sobrepeso ou obesidade e 54,9%
apresentava cárie. Houve diferença estatística na associação
da presença de cárie com o consumo de batata frita, salgados
fritos (p < 0, 043) e de refrigerantes (p < 0, 001). Não havendo
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associação do estado nutricional com os marcadores de
alimentação saudável e não saudável e com a presença de
cárie. Fica evidente a importância da articulação permanente
entre a educação e à saúde realizada pelo PSE, devendo as
formas de atuação ser amplamente difundidas por
profissionais da saúde.
Palavras-chave: Antropometria. Cárie dentária. Consumo de
alimentos.
1

INTRODUÇÃO

Hoje a sociedade moderna e industrializada parece
convergir em um padrão dietético com alto conteúdo de
gorduras totais, colesterol, açúcar, carboidratos refinados,
baixo teor de ácidos graxos insaturados e de fibra, padrão
frequentemente denominado “dieta ocidental” e ligado ao
aumento de vida sedentária, resulta em um incremento da
obesidade e no surgimento de doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT) (FISBERG et al apud CUPPARI, 2005).
Para a Organização Mundial da Saúde - OMS (1995), e
para fins do uso da antropometria na avaliação nutricional,
padroniza-se adolescência como o intervalo compreendido
entre os dez anos de idade completos e os vinte anos de vida
incompletos. Trata-se
de
um
período
de
intensas
transformações que são influenciadas pelos hábitos familiares,
amizades, valores e regras sociais e culturais, condições
socioeconômicas, assim como por experiências e
conhecimentos do indivíduo. Hábitos e aprendizagens desse
período repercutem sobre o comportamento em muitos
aspectos da vida futura, como a alimentação, autoimagem,
271

PERFIL NUTRICIONAL E SAÚDE BUCAL DE ADOLESCENTES
ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE):
REALIDADE DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

saúde individual, valores, preferências e desenvolvimento
psicossocial (LEVY, 2010).
A infância e adolescência são períodos de alto risco
para o desenvolvimento de cáries dentárias, sendo a
conservação de todos os dentes importante ao longo da vida.
Historicamente, a prevalência das cáries dentárias aumentou
nos séculos nos quais a dieta mudou e incorporou mais
açúcares e outros alimentos refinados, pois a cárie dentária é
uma doença infecciosa modificada pela saliva e por
carboidratos da dieta (BINNS, 2011). As cáries dentárias ainda
são um problema de saúde pública significativo no mundo
ocidental e um dos problemas de saúde relacionados à dieta
mais dispendiosos.
Deste modo, a relevância deste estudo está na
possibilidade de preencher lacunas do conhecimento no que
se refere aos hábitos alimentares e sua relação com o estado
nutricional e a saúde bucal dos adolescentes na Atenção
Básica, além de demonstrar à importância da promoção da
saúde e prevenção de comorbidades nesta etapa da vida, ao
contribuir para um melhor planejamento (coordenação) do
cuidado nutricional na escola e na Unidade de Saúde da
Família, o que justifica o estudo proposto.
O objetivo desta pesquisa consistiu em verificar o perfil
nutricional e a influência do consumo alimentar na saúde bucal
dos adolescentes matriculados em uma escola pública do
município de João Pessoa, com aferição das medidas
antropométricas, aplicação de formulário de consumo
alimentar e coleta dos dados (saúde bucal) obtidos no
Programa de Saúde na Escola.
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2

MATERIAIS E MÉTODO

Tratou-se de uma pesquisa de caráter transversal, de
abordagem qualitativa e quantitativa, constituída por
adolescentes com idades de 10 a 15 anos, de ambos os
gêneros, matriculados na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Professor Durmeval Trigueiro Mendes,
localizada na área de abrangência da Unidade de Saúde da
Família (USF) Qualidade de Vida, no bairro do Rangel, situada
no município de João Pessoa-PB.
A população de estudo foi composta por alunos que
cursavam em 2014 os 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental,
matriculados na escola referida, sendo incluídos somente
aqueles cujos pais autorizaram sua participação por meio da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
que se encontraram presentes nas salas de aula nos dias de
coleta de dados, que responderam corretamente o
questionário de consumo alimentar e que concordaram em
participar voluntariamente da pesquisa. Do universo das seis
turmas pesquisadas, 153 alunos participaram do estudo.
Foram excluídos os que não cumpriram com os requisitos de
inclusão.
Para viabilizar a coleta de dados, foi utilizado o registro
que a equipe da USF possuía com os dados pessoais, as
medidas antropométricas, o índice de massa corporal (IMC), a
classificação nutricional e a saúde bucal (presença de cárie
dentária ou não) dos alunos obtida no Programa de Saúde na
Escola (PSE).
A avaliação do estado nutricional foi realizada por meio
das medidas antropométricas de peso, altura e cálculo do IMC
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dos participantes da pesquisa. A aferição do peso corporal foi
obtida através de balança mecânica antropométrica e para a
obtenção da altura do participante foi utilizada o estadiômetro
que acompanha a balança.
As verificações de peso foram realizadas com os
participantes descalços, vestindo roupas leves, dispostos no
centro do equipamento, ereto, pés juntos e braços estendidos.
As medidas das alturas foram obtidas com os participantes em
posição ereta, descalços, pés unidos e em paralelo, braços
estendidos ao longo do corpo, cabeça erguida com os olhos
mirando um plano horizontal à frente, de acordo com o plano
de Frankfurt. Com a obtenção desses dados foi calculado o
IMC [peso (kg) / estatura (m)²].
A classificação do estado nutricional foi feita segundo
as recomendações do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional – SISVAN (BRASIL, 2011).
Para o registro do consumo alimentar, foi realizada
entrevista com o propósito de colher o máximo de informações
pertinentes ao habito alimentar, utilizando o “Formulário de
Marcadores de o Consumo Alimentar – Indivíduos com 5 anos
de idade ou mais”, disponibilizado pelo SISVAN, no qual avalia
o padrão alimentar do indivíduo, não quantificando a dieta em
termos de calorias e nutrientes, mas indicando a qualidade da
alimentação.
O banco de dados foi estruturado no software Microsoft
Excel for Windows, utilizando-se para as análises estatísticas
o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for
Windows versão 21.0. Aplicou-se o teste de KolmogorovSmirnov para avaliar a normalidade da distribuição das
variáveis numéricas estudadas, como resultados expressos
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em média e desvio padrão. As análises de associação entre
variáveis categóricas (sexo, prevalência de cárie, diagnóstico
nutricional e frequência do consumo alimentar) foram
efetuadas mediante aplicação do teste de Qui-quadrado de
Pearson para heterogeneidade ou tendência linear, enquanto
a comparação entre médias foi efetuada por meio do teste “t”
de Student, considerando um nível de significância de 5% para
todas as análises.
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade
Federal da Paraíba – CEP/CCS, de acordo com a resolução
nº466/12, onde foi emitida uma Certidão com a aprovação
para realização do projeto, sob o Protocolo 571/14. CAAE:
37290814.2.0000.5188.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram avaliados 200 adolescentes, considerando que
participaram todos os alunos das turmas avaliadas no PSE
(6º, 7º e 8º anos), deste total foram excluídos 47 alunos
(23,5%), por não cumprirem com os requisitos de inclusão.
Amostra final envolveu 153 participantes, onde a faixa etária
dos adolescentes foi de 10 a 15 anos, sendo a media de idade
de 12,38 anos (DP± 1,22 anos). A caracterização da amostra
pode ser observada na tabela 1.
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Tabela 1 – Caracterização da amostra dos adolescentes
segundo sexo, diagnóstico nutricional e presença de cárie,
João Pessoa, Paraíba, 2014.
Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Diagnóstico Nutricional*
Magreza
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade
Presença de Cárie
Sim
Não

Total
(n = 153)

%

77
76

50,3
49,7

4
89
29
31

2,6
58,2
19,0
20,3

84

54,9

69

45,1

*Diagnóstico de acordo com o valor do percentil do Índice de Massa
Corporal (IMC).

A prevalência de sobrepeso e obesidade (39,3%)
obtidos neste estudo se assemelha àquelas encontradas em
grande parte das pesquisas realizadas no Brasil. Campos et
al. (2007), verificaram em um estudo de caso, com estudantes
de 10 a 19 anos, que a prevalência de sobrepeso e obesidade
dos alunos das escolas privadas foi de 23,9%. Em outro
estudo realizado por Suñé et al. (2007), durante o ano de 2004
no Município de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, com
719 escolares de ambos os sexos de 11 a 13 anos, mostrou
uma prevalência de 24,8% de indivíduos com sobrepeso ou
obesidade, sendo a prevalência, menor entre as meninas,
similar ao observado neste estudo.
Em Ribeirão Pires – SP, Rodrigues et al., encontraram
para escolares de 12 anos de idade, no ano de 2009 um valor
de 49,6% em relação aos indivíduos livres de cárie, e um
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percentual de 59,4 de indivíduos atingidos pela cárie dentária,
percentual semelhante ao encontrado neste estudo.
A distribuição dos adolescentes conforme o perfil
antropométrico, sexo e prevalência de cárie, podem ser
visualizados na tabela 2.
Tabela 2 – Distribuição da amostra de adolescentes (n = 153) segundo
sexo, prevalência de cárie e diagnóstico nutricional. João Pessoa, Paraíba,
2014.
D. N.*

Sexo
P
Cárie
P **
♂
♀
Sim
Não
n(%)
n(%)
n (%)
n (%)
Magreza
1
0,65
3
1,96
2
1,30
2
1,30
Eutrofia
4
28,1
4
30,0
5
35,9
3
22,2
3
0
6
6
5
5
4
2
Sobrepes
1
10,4
1
8,50 0,63
1
8,50
1
10,4 0,24
8
8
o
6
6
3
3
6
6
Obesidad
1
11,1
1
9,15
1
9,15
1
11,1
e
7
1
4
4
7
1
* Diagnóstico Nutricional de acordo com o valor do percentil do Índice de
Massa Corporal (IMC); ** Qui-Quadrado de Pearson; ♂- masculino, ♀feminino.

Mesmo não havendo diferença estatística significativa
quanto ao estado nutricional nos sexos (p > 0,638), as
adolescentes apresentaram melhor situação nutricional, uma
vez que 30,06% foram classificadas como eutróficas.
Semelhante ao analisado por Mendonça et al. (2010) em
Maceió, numa pesquisa com 1253 alunos, com média de
idade de 12,4 ± 2,9 anos, onde não houve diferença
estatisticamente significativa entre gênero e sobrepeso (p <
0,58) e entre gênero e obesidade (p < 0,46).
Quanto à saúde bucal, observa-se que não houve
diferença estatística entre a presença de cárie e o estado
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nutricional (p > 0, 248) e estudos analisados corroboram com
os resultados encontrados. Moreira (2007) em seu estudo, que
envolveu 3.330 adolescentes de 12 a 15 anos de idade da
rede publica e privada, na cidade de João Pessoa, verificou
que a prevalência de cárie encontrada foi de 60,9%, não
estabelecendo associação entre cárie e obesidade. Em
adicional, não foi observada diferença estatística significante
entre a prevalência de carie dentária e os gêneros (p > 0,
679).
Sobre o consumo alimentar (tabela 3), a proporção de
adolescentes que consumiam regularmente (≥ 5 dias na
semana) alimentos saudáveis variou de 9,8 % (legumes e
verduras cozidas) a 81,0 % (feijão). Observou-se, ainda, que
mais de 40 % dos alunos não haviam consumido salada crua,
legumes ou verduras cozidos na semana anterior ao estudo e
quanto ao consumo de alimentos não saudáveis, o refrigerante
é o mais consumido regularmente (48,4 %).
Tabela 3 – Distribuição da frequência de consumo de alimentos
selecionados. Adolescentes (n = 153) acompanhados pelo PSE*em uma
escola pública do município de João Pessoa, na Paraíba, 2014.
Frequência Semanal
Consumo

Alimentos saudáveis
Salada crua
Legumes e verduras
cozidos
Frutas frescas
Feijão
Leite ou iogurte
Alimentos não saudáveis
Batata frita e
salgadosfritos
Hambúrguer e embutidos
Bolachas/biscoitos
salgados
Doces
Refrigerantes

Não come
n
(%)

n

< 5 dias
(%)

62
89

40,5
58,2

63
49

41,2
32,0

28
15

21
10
29

13,7
6,5
19,0

76
19
63

49,7
12,4
41,2

20

13,1

77

28
17

18,3
11,1

17
20

11,1
13,1

n

≥ 5 dias
(%)

Total
n

(%)

18,3
9,8

153
153

100,0
100,0

56
124
61

36,6
81,0
39,9

153
153
153

100,0
100,0
100,0

50,3

56

36,6

153

100,0

81
69

52,9
45,1

44
67

28,8
43,8

153
153

100,0
100,0

69
59

45,1
38,6

67
74

43,8
48,4

153
153

100,0
100,0

*PSE = Programa de Saúde na Escola
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Diversos estudos vêm mostrando a mudança no perfil
alimentar desses adolescentes, tais como o estudo de Malta et
al. (2010), que através da Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar (PeNSE), estimou a prevalência dos principais fatores
de risco e proteção à saúde dos adolescentes entrevistados
em 2009, onde com relação aos marcadores de alimentação
saudável, mais da metade dos alunos consumiam feijão em
pelo menos cinco dias da semana, especialmente os meninos
(68,3%) e alunos das escolas públicas (65,8%). O consumo
regular de frutas frescas foi baixo (31,5%), semelhante entre
meninas (31,6 %) e meninos (31,4%) e entre escolas privadas
e públicas. Entre os alimentos marcadores de alimentação não
saudável estudados, as guloseimas foram as mais
consumidas (50,9%), especialmente pelas meninas, dados
que corroboram com o encontrado nesta pesquisa.
Como adicional, pode-se relatar que não foram
observadas diferenças significativas quanto ao consumo dos
grupos alimentares entre os gêneros e também em relação à
associação do diagnóstico nutricional com os marcadores de
alimentação saudável e não saudável.
O detalhamento da prevalência da cárie segundo a
frequência do consumo encontra-se na Tabela 4.
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Tabela 4 – Distribuição da amostra de adolescentes (n=153) por
prevalência de cárie segundo a frequência do consumo alimentar. João
Pessoa, Paraíba, 2014.
Consumo

Cárie

P

Sim
n

Não
N

Alimentos Saudáveis
Salada crua
Não come
< 5 dias
≥ 5 dias

40
30
14

22
33
14

0,140

Legumes e verduras cozidos
Não come
< 5 dias
≥ 5 dias

49
27
8

40
22
7

0,992

11
38
35

10
38
21

0,350

5
11
68

5
8
56

0,920

19
37
28

10
26
33

0,158

7
40
37

13
37
19

0,043*

11
43
30

17
38
14

0,050

8
34
42

9
35
25

0,229

7

10

0,170

Frutas frescas
Não come
< 5 dias
≥ 5 dias
Feijão
Não come
< 5 dias
≥ 5 dias
Leite ou iogurte
Não come
≤ 4 dias
≥ 5 dias
Alimentos não saudáveis
Batata frita e salgados fritos
Não come
< 5 dias
≥ 5 dias
Hambúrguer e embutidos
Não come
< 5 dias
≥ 5 dias
Bolachas/biscoitos salgados
Não come
< 5 dias
≥ 5 dias
Doces
Não come
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< 5 dias
34
35
≥ 5 dias
43
24
Refrigerantes
Não come
8
12
0,001*
≤ 4 dias
23
36
≥ 5 dias
53
21

*Teste de qui-quadrado de Pearson, diferença significativa com p ˂ 0,05.

O estudo verificou que a prevalência da cárie dentária
foi estatisticamente significativa no consumo de batata frita,
salgados fritos (p < 0, 043) e de refrigerantes (p < 0,001),
enquanto que para os marcadores de alimentação saudável
não foi verificado diferença significativa.
Aca (2008) observou que seu estudo não mostrou
diferença estatística significativa entre a relação de alimentos
cariogênicos e prevalência de carie, verificando que em
respeito à associação entre o consumo desses alimentos e a
gravidade da cárie, os biscoitos (41,5%), biscoitos recheados
(40,5%), as balas (39,6 %) e os refrigerantes (38,8%) eram
consumidos com maior frequência pelos escolares com maior
gravidade quando comparados com o grupo de menor
gravidade de cárie. Ainda neste sentido, Traebert et al. (2004),
verificaram que os brasileiros estão substituindo cada vez
mais, o consumo de alimentos ricos em fibras e nutrientes por
alimentos industrializados ricos em gorduras e carboidratos, o
que facilita a instalação da doença cárie, mesmo na presença
de fatores de proteção à cárie como os fluoretos.
Apesar deste estudo não apresentar uma diferença
significativa na associação do estado nutricional com os
marcadores de alimentação saudável e não saudável, Toral et
al. (2007) afirmam que uma alimentação inadequada,
caracterizada pelo consumo excessivo de açúcares simples e
gorduras, associada à ingestão insuficiente de frutas e
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hortaliças, contribui diretamente para o ganho de peso nesse
grupo populacional.
Não foram encontrados estudos nacionais que referem
a adoção do formulário de marcadores do consumo alimentar
adotado pelo SISVAN, como questionário de freqüência
alimentar validados para a população em estudo,
principalmente envolvendo adolescentes, o que pode acarretar
em resultados divergentes com os encontrados neste estudo.
4

CONCLUSÕES

É sabido que a prevalência de sobrepeso e obesidade,
juntamente com o consumo regular de alimentos não
saudáveis, é considerada como fator de risco para o
surgimento de várias doenças (hipertensão, diabetes,
dislipidemias), inclusive à cárie dental, que pode trazer
implicações diretas para a saúde do adolescente, pois a saúde
bucal está diretamente relacionada à saúde geral do
organismo. A prevalência de cárie associada ao consumo de
carboidratos fermentáveis (batatas fritas, salgados) observado
no estudo, demonstra que ao contrario dos alimentos
conhecidos cariogênicos em que se há maior controle da
higiene bucal após seu consumo, essa pode estar sendo
negligenciada após a ingesta, seja pela falta de conhecimento
ou orientação.
Os resultados deste estudo mostram que é de suma
importância a articulação permanente da educação junto à
população e aos indivíduos em particular (crianças,
adolescentes) e da saúde realizada pelo PSE, devendo as
formas de atuação ser amplamente difundidas por
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profissionais da saúde. Portanto, uma dieta balanceada,
principalmente em sua frequência e composição, pode ajudar
positivamente para a prevenção da cárie dental, e,
consequentemente na normalidade no estado nutricional,
auxiliando na preservação da saúde do indivíduo ao longo da
vida.
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RESUMO: O presente trabalho objetivou realizar uma revisão
de literatura acerca da percepção que casais adolescentes
têm quanto ao exercício da sexualidade durante a gravidez.
No que tange ao desenvolvimento psicológico do adolescente,
há construção de um novo paradigma conceitual, a partir das
várias mudanças que eles enfrentam nessa etapa. O
adolescente vivencia períodos de experimentação, o que
caracteriza certos comportamentos. Quando o adolescente
atinge a etapa de maturação, o indivíduo sente um intenso
impulso sexual, o qual é chamado de libido, energia que o
move ao exercício da sexualidade. Esta pode ser externada
nas mais variadas formas de expressar a energia vital, entre
elas as relações sexuais iniciadas cada vez mais precoces,
sem adesão às medidas contraceptivas apropriadas,
culminando com a gravidez não planejada. A gravidez na
adolescência, dependendo do contexto social ao qual o
individuo esteja inserido, poderá trazer impactos negativos ou
positivos aos aspectos biopsicossociais e sexuais dos
adolescentes. Portanto, exercer a sexualidade na gravidez de
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maneira satisfatória para ambos é uma complexa e árdua
tarefa. Em meio aos inúmeros objetivos, o principal é suscitar
interesse nos profissionais da saúde, família e jovens acerca
do entendimento da sexualidade e seu exercício, respeitando
a subjetividade individual dos adolescentes.
Palavras-chave: Adolescente. Gestação.Desejo sexual.
1 INTRODUÇÃO
A adolescência não se distingue, apenas, pelas
modificações corporais características desta fase, mas todos
os aspectos no que concerne a sua integralidade, sejam eles
fisiológicos, psíquicos, comportamentais, sociais e culturais.
Nessa etapa, o adolescente permuta de um indivíduo
meramente dependente para um jovem relativamente
independente, com anseios e expectativas frente à descoberta
de um novo mundo repleto de novidades (SILVA, 2002;
MOREIRA et al., 2008).
Na atualidade, com uma gama de comportamentos e
estilos de vida diversificados, ser jovem, na sociedade, implica
ser: novo e inovador, projetado para o futuro; contemplado
com uma beleza exclusiva e única; imprudente, genioso e
responsável ou irresponsável, da maneira como lhe convém
ser; é agir com altivez e entusiasmo, ousadia e sexo. No
entanto, nem todos partem desse princípio, tendo em vista o
contexto sociocultural que eles estão inseridos. É algo
vivenciado de maneira particular e única, cada qual partindo
dos seus princípios (VILLELA; DORETO, 2006).
Além destas, está a descoberta e adaptação, pelos
jovens, das novas características físicas, como o
aparecimento das características sexuais secundárias
femininas
e
masculinas,
as
quais
influenciam
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significativamente no desenvolvimento comportamental que o
indivíduo irá assumir. Esse amadurecimento físico se dá em
decorrência dos hormônios sexuais e do crescimento. Nesse
momento, o sujeito deixa para trás o corpo infantil e impotente,
adquirindo um novo corpo, agora de adulto; corpo genitalizado
que promove a ativação de uma pulsionalidade até então não
vivida.
A
aquisição
desse
novo
corpo
provoca,
concomitantemente, a efetivação do exercício da sexualidade
através da obtenção da capacidade reprodutiva. Ser
adolescente significa ser apto à concretização de uma relação
sexual genital e a concepção de um filho (SAVIETTO;
CARDOSO, 2006).
O início da atividade sexual tem ocorrido, cada vez mais
precocemente. Dados evidenciam que as mulheres iniciam
uma vida sexual partir dos 16 anos de idade, sendo o beijo o
primeiro contato antes dos 14 anos, e primeira relação após os
15 anos de idade, diferentemente dos homens, que começam
uma vida sexual mais precoce quando comparado às
mulheres (BORGES; SCHOR, 2005.; BORGES, 2007).
Dessa maneira, em consequência aos comportamentos
errôneos relacionados ao exercício da sexualidade, tem-se
notado um aumento considerável no número de adolescentes
acometidos tanto com Infecção Sexualmente Transmissível
(IST), quanto gravidez.
A gravidez, por sua vez, é uma fase que ocasiona
intensas mudanças na vida dos envolvidos, devido à
necessidade de reestruturação e reajustamento em vários
segmentos como: alterações na funcionalidade dos sistemas
orgânicos da mulher; modificações sociais, conflitos
psicológicos e sociais; modificações na identidade e nova
definição de papéis para ambos os envolvidos, homem e
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mulher. Assim sendo, deparar-se com essa situação e ir
adiante, muitas vezes, torna-se um grande obstáculo que os
adolescentes têm que enfrentar e, por isso, há necessidade do
apoio do companheiro, da família e sociedade. O indivíduo se
encontra despreparado físico, psicológico, social e
economicamente para exercer o novo papel materno e paterno
esperado (MOREIRA et al., 2008).
Dessa forma, mediante tantas alterações, exercer a
sexualidade na gravidez de maneira satisfatória para ambos
os envolvidos é uma complexa e árdua tarefa. Segundo Ziegel
apud; Reisdorfer (2010, p.130) “o ajustamento da sexualidade
durante a gestação depende do completo relacionamento do
casal, de sua maturidade, cultura, situação conjugal e
sentimento com respeito à gravidez”.
Nesse sentido, o presente trabalho objetivou realizar
uma revisão de literatura acerca da percepção que os casais
de adolescentes têm quanto ao exercício da sexualidade
durante a gravidez.
2

MATERIAS E METÓDO

Esta pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico,
exploratório e descritivo que se refere a um exame da
literatura científica. Este tipo de estudo, também conhecido
como “revisão bibliográfica”, “estado da arte” ou “estado do
conhecimento” visa demonstrar a produção acadêmica sobre
determinado assunto, e objetiva conduzir investigações futuras
e desenvolvimento de estudos posteriores. Enfim, ela certifica
a relevância acadêmica do trabalho realizado por um
pesquisador (ALVES, 1992).
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Realizou-se o levantamento para análise da temática
por meio de um acervo bibliográfico disponível em bases de
dados como a Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), e Scientific
Eletronic Library Online (SCIELO).
Utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos
na língua vernácula e cujos textos estivessem na íntegra. Na
busca, foram utilizadas as palavras chaves: Adolescente,
gravidez, exercício da sexualidade. Em seguida, compilamos
os dados em um documento, os quais foram interpretados e
contrastados com pesquisas realizadas no país, como pode
ser visto nesta revisão.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A gestação é um período de adequações físicas,
emocionais, existenciais e sexuais, e todas estas modificações
podem acarretar diminuição da libido. No primeiro trimestre, é
natural ocorrer diminuição ou perda da libido devido à
presença de sintomas, como náuseas, vômitos, constipação
ou diarréia. No segundo trimestre, a mulher tem progresso
quanto ao desejo sexual devido melhora quanto adaptação
das alterações fisiológicas. E, por fim, no terceiro trimestre, os
casais ficam mais receosos em ter relação sexual por causa
do desconforto referente a esse estágio, como a barriga
grande, contrações uterinas, fadiga e entre outros (FLORES;
AMORIM, 2007 apud; BARBOSA et al., 2011).
O exercício sexual, a contracepção, a percepção e o
enfrentamento da gravidez são momentos inscritos em um
processo subjetivo e peculiar de individualização, de
crescimento e aprendizado da responsabilidade e da
autonomia (BRANDÃO; HEILBORN, 2006).
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Uma pesquisa feita em São Paulo no ano de 2008, com
gestantes cuja maioria se encontrava numa faixa etária entre
20 a 24 anos revelou, que as mulheres quando questionadas
sobre os sentimentos e sensações na vida sexual durante
essa fase expressavam predominantemente a diminuição da
libido. Mostravam uma variação de sentimentos entre o medo
e ansiedade. O medo se dava pelo receio de machucar a
criança de alguma forma e isso fazia com que ficasse ansiosa
e não tivesse o desejo sexual (ARAÚJO et al., 2012).
Entrando em discordância relativamente, em alguns
aspectos com o estudo supracitado, outro realizado no centro
de saúde de Fortaleza- CE com grávidas mostrou que 86,1%
das entrevistadas praticavam sexo durante a gestação. A
maioria 87; 80,6%, afirmou praticar apenas sexo vaginal. Com
relação à procura por parte dos parceiros destaca-se que
58,3% dos homens continuavam a procurá-las com a mesma
frequência de antes da gestação, na percepção das gestantes.
Enquanto alguns homens sentem-se bloqueados diante de
uma gestante, outros sentem um aumento da libido
(BARBOSA, 2011).
Outro estudo realizado com jovens grávidas
cadastradas em uma Unidade Básica em Porto Alegre no ano
2004, diferente do anterior, expõe entre os relatos que
aumentara a libido consideravelmente durante a gravidez. Em
acréscimo, também foi relatado pelas mulheres a percepção
delas em relação às funções e sensações sexuais dos
companheiros, os quais, observou-se uma dicotomia nas
respostas. Umas mencionaram que seus parceiros se
encontravam mais distantes delas; e outras expuseram que
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eles se faziam bem presentes, compreensíveis e preocupados
(REISDORFER, 2010).
Um estudo realizado em Florianópolis (SC) no ano de
2006, com 40 gestantes, perfaziam uma faixa etária de 18 a
45 anos, ao serem indagadas sobre a vontade de se fazer
sexo e percepção de beleza em comparação ao período prégestacional na percepção de ambos (casal) revelou que a
disposição sexual da maioria das participantes alterou no
período
gestacional
com
62,5%
apresentando-se
prevalentemente diminuída com 42,5%. A disposição sexual
do parceiro, por sua vez, foi relatada pela maioria das
entrevistadas como semelhante ao período pré-gestacional.
Quanto à percepção de beleza pela participante e pelo
parceiro manteve-se entre os períodos pesquisados para a
maioria das gestantes. A percepção pessoal entre as demais
participantes se distribuiu igualmente entre as que relataram
aumento e diminuição, no entanto a percepção do parceiro
apresentou-se aumentada para 1/3 das participantes e
diminuída somente para algumas (SAVALL; MENDES;
CARDOSO, 2008).
Dessa forma, no decorrer da gestação, as mulheres
sentem a necessidade de terem mais carinho, cuidado e
atenção dos seus companheiros (MOREIRA et al., 2008).
Assim menciona também Silva e Figueiredo (2005, p.13) que
“o interesse das mulheres por carícias/ternura mantém-se,
contudo inalterado ou aumenta no período gravídico”.
Elucidando a afirmação anterior, um estudo antigo realizado
com 47 pais de adolescentes mostrou, em seus discursos, que
estes consideravam uma relação de amor antes e após o
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parto com suas parceiras (HENDRICKS; MONTGOMERY,
1983).
Diante do que foi observado, há uma significação dupla
acerca do relacionamento sexual do casal na gravidez. Uma
vertente acredita que o ato sexual pode ser um fator de risco
para o desenvolvimento de alguma complicação para o feto.
Outros acreditam que pode ser um fator de proteção, uma vez
que a atividade sexual se constitui uma fonte de satisfação,
prazer e bem-estar conjugal (SILVA, FIGUEIREDO, 2005).
Corroborando essa afirmação conclusiva, outro estudo feito
com mulheres que se encontravam no terceiro trimestre da
gravidez no Rio de Janeiro em 2005, conseguiu delinear
mulheres com desejos sexuais durante a gravidez, as quais
sentiam um grande aumento da libido. Isso se dava porque
seus parceiros as tratavam com muito carinho e preocupação,
contribuindo para que o desejo ficasse mais aflorado. As
mulheres que não conseguiam se relacionar sexualmente com
seus parceiros no período gestacional relatavam que isso se
dava por vários motivos como: as mudanças físicas
características, ao desconforto, a falta de respeito e
incompreensão dos maridos com seu corpo e seus
sentimentos (CAMACHO; VARGENS; PROGIANTI, 2009).
Dessa forma, é essencial desmistificar percepções
errôneas que tem sido abordadas. Nessa perspectiva, ainda
tem sido observada a falta de orientação para as pessoas
envolvidas, como mostrado em um estudo, que ao analisar o
nível de informação sobre o exercício da sexualidade durante
as consultas de pré-natal, uma pesquisa feita com gestantes
em Fortaleza (CE) entre 2008 e 2009 revelou que 43,5% das
mulheres declararam ter recebido alguma orientação durante
as consultas (BARBOSA et al., 2011).
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Atualmente, a investigação nesta área encontra-se
ainda limitada em função de uma série de fatores. Um deles
prende-se à validade dos relatos das gestantes, na medida em
que existem poucos estudos que contemplam a participação
dos companheiros, enquanto forma de enriquecimento dos
próprios resultados, por um lado, e enquanto forma de
validação do relato das companheiras, por outro. A informação
obtida poderá ser mais válida se ambos os elementos do casal
forem considerados.
4.CONCLUSÕES
A sexualidade é um tema sujeito ao preconceito e
rejeição pela sociedade, sendo necessários a desmistificação
nos dias atuais, visto que, durante o período de transição para
a parentalidade, muitos casais experimentam dificuldades
sexuais aumentadas pela gravidez e pós-parto, e alguns
desenvolvem sérias dificuldades de relacionamento a este
nível, durante um largo período de tempo após o parto. Faz-se
necessária uma maior abordagem, nomeadamente no que se
refere à adaptação psicossexual do casal na transição para a
parentalidade (SYDOW,1998).
É preciso ressaltar que essa pesquisa bibliográfica
torna evidente a necessidade de um serviço de planejamento
reprodutivo voltado para as necessidades desse segmento
populacional, pois, embora as adolescentes conheçam os
métodos para prevenção da gravidez, isso não foi suficiente
para impedir que ficassem grávidas sem planejamento. Assim
sendo, faz-se necessário que as práticas educativas nos
serviços de saúde discutam aspectos ligados à sexualidade e
à reprodução, considerando os diversos fatores relacionados a
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esses temas, como, por exemplo, as questões de gênero.
Essas práticas devem ser participativas e problematizadoras e
não somente normativas, com enfoque pautado na prevenção
da gravidez e/ou das infecções, sem discutir o prazer e a
liberdade sexual e reprodutiva. Conclui-se que o fenômeno
precisa ser compreendido em um contexto histórico e cultural
específico, distinto de sua ocorrência décadas atrás, pois está
marcado pelas regras que organizam o processo de
individualização juvenil na contemporaneidade. Enfim, aos
serviços de saúde fica a missão da promoção e garantia dos
direitos sexuais e reprodutivos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, N. M.; SALIM, N. R.; GUALDA, D. M. R.; SILVA, L. M. F. P.
Corpo e sexualidade na gravidez. Revista da Escola de Enfermagem
USP, São Paulo, v. 46, n. 3, p. 552-558, abr./set. 2012.
ALVES, A. J. A “revisão da bibliografia” em teses e dissertações: Meus
tipos inesque-cíveis. Cadernos de Pesquisa, v. 81, p. 53-60, maio. 1992.
BARBOSA, B. N.; GONDIM, A. N. C.; PACHECO, J.S.; PITOMBEIRA, H.
C. S.; GOMES, L. F.; VIEIRA, L F.; DAMASCENO, A. K. C. Sexualidade
vivenciada na gestação: conhecendo essa realidade. Revista Eletrônica
de Enfermagem, Fortaleza, v.13, n. 3, p. 464-473, jul./set. 2011.
BORGES, A. L. V.; SCHOR, N. Início da vida sexual na adolescência e
relações de gênero: um estudo transversal em São Paulo, Brasil, 2002.
Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 499-507,
mar./abr. 2005.
BORGES, A. L. V. Relações de gênero e iniciação sexual de mulheres
adolescentes. Revista da Escola de Enfermagem USP, São Paulo, v. 41,
n. 4, p. 597-604, jan./ago. 2007.
BRANDÃO, E. R.; HEILBORN, M. L. Sexualidade e gravidez na
adolescência entre jovens de camadas médias do Rio de Janeiro. Caderno
de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n. 7, p. 1421-1430, jul. 2006.
CAMACHO, K. G.; VARGENS, O. M. C.; PROGIANTI, J. M. Adaptando-se
à nova realidade: a mulher grávida e o exercício de sua sexualidade.
Revista de Enfermagem da UERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 32-37,
jan./mar. 2010.
FLORES, A. L. G. C. T.; AMORIM, V. C. O. Sexualidade na Gestação:

294

GRÁVIDOS PRECOCEMENTE: PERSPECTIVA DE CASAIS JOVENS QUANTO À
SEXUALIDADE DURANTE A GRAVIDEZ PRECOCE

Mitos e Tabus. Revista Eletrônica de Psicologia, v. 30, n.1, 2007.
HENDRICKS, L.E.; MONTGOMERY, T. A limited population of unmarried
adolescent fathers: A preliminary report of their views on fatherhood and
the relationship with the mothers of their children. Adolescence, v. 18, n.
69, p. 201-210, 1983.
MOREIRA, T. M. M.; VIANA, D. S.; QUEIROZ, M. V. O.; JORGE, M. S. B.
Conflitos vivenciados pelas adolescentes com a descoberta da gravidez.
Revista da Escola de Enfermagem USP, v. 42, n. 2, p. 312-320, jul./nov.
2008.
REISDORFER, E. Alterações no desejo sexual durante o período
gestacional - um estudo na Atenção Primária. Saúde & Transformação
Social, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 129-136, abr./mai. 2010.
SAVALL, A. C. R.; MENDES, A. K.; CARDOSO, F. L.
Perfil do
comportamento sexual na gestação. Fisioterapia e Movimento, v. 21, n.
2, p. 61-70, abr./jun. 2008.
SAVIETTO, B. B.; CARDOSO, M. R. Adolescência: ato e atualidade.
Revista Mal-estar e Subjetividade, Fortaleza v. 6, n. 1, p. 15-43, mar.
2006.
SILVA, L. M. P. Violência doméstica contra a criança e o adolescente.
Recife: EDUPE, 2002.
SILVA, A. I.; FIGUEIREDO, B. SEXUALIDADE NA GRAVIDEZ E APÓS O
PARTO. Psiquiatria Clínica, v. 25, n. 3, p. 253-264, 2005.
VILLELA, W. V.; DORETO, D. T. Sobre a experiência sexual dos jovens.
Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n. 11, p. 2467-2472,
nov. 2006.

295

SAÚDE DO
HOMEM E DA
MULHER
296

PERCEPÇÕES DAS GESTANTES SOBRE AS ALTERAÇÕES
ANATOMOFISIOLÓGICAS DURANTE A GESTAÇÃO

CAPÍTULO 22
PERCEPÇÕES DAS GESTANTES SOBRE AS
ALTERAÇÕES ANATOMOFISIOLÓGICAS DURANTE A
GESTAÇÃO
Emanuelly Vieira PEREIRA1
Jameson Moreira BELÉM1
João Gabriel Cordeiro de BRITO2
Samara Calixto GOMES1
Glauberto da Silva QUIRINO3
1
Enfermeiro/a. Mestrando/a em Enfermagem - URCA. Bolsista FUNCAP; 2 Enfermeiro.
Residente em Saúde Mental - ESP-CE; 3Enfermeiro. Doutor em Educação em Ciências:
Química da Vida e Saúde.Docente adjunto da URCA.

RESUMO: O período gestacional inclui várias modificações no
corpo das mulheres, tornando esse público merecedor de
atenção qualificada. Objetivou-se identificar as alterações
anatomofisiológicas no corpo feminino durante a gestação sob
a ótica das gestantes atendidas na Estratégia Saúde da
Família de um município do interior do Ceará. Realizou-se
uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa nos meses
de agosto a setembro de 2013. A amostra fora composta por
20 gestantes. Para coleta de dados utilizou-se um
questionário. A análise dos dados ocorreu por meio do
programa estatístico SPSS versão 20.0, sendo os resultados
apresentados em gráficos e tabelas e discutidos conforme a
literatura. Nota-se que metade das gestantes relatou ter obtido
informações sobre as alterações anatomofisiológicas
gestacionais, sendo que as principais são o aumento dos
seios (55%), ganho de peso (40%), estrias (35%), aumento do
abdômen (45%). Ressalta-se que 55% das gestantes referiram
estar desconfortáveis com as alterações, enquanto 30%
acham-se confortáveis e 15% muito confortáveis, 90%
estavam satisfeitas com o corpo antes da gestação e apenas
297

PERCEPÇÕES DAS GESTANTES SOBRE AS ALTERAÇÕES
ANATOMOFISIOLÓGICAS DURANTE A GESTAÇÃO

10% encontravam-se satisfeitas. Ainda há um déficit de ações
de educação em saúde na assistência pré-natal, requerendo
medidas mais efetivas para promover a integralidade da
assistência à saúde da mulher.
Palavras-Chaves: Gravidez. Cuidado pré-natal. Promoção da
Saúde.
1

INTRODUÇÃO

O período gestacional inclui várias modificações em no
corpo das mulheres, tornando esse público merecedor de
atenção quanto às suas dúvidas, anseios e esclarecimentos
acerca de tais alterações para que ocorra o desenvolvimento
de uma gestação de baixo risco. Esta se associa a mudanças
fisiológicas e anatômicas no organismo materno, são
provocadas pela necessidade funcional e metabólica do
crescimento e desenvolvimento do útero, que se iniciam desde
a nidação até o término da lactação e ocasionam alterações
estéticas, ganho de peso e modificações corporais na gestante
Para o conhecimento dessas mudanças realiza-se uma
avaliação ao longo de todo o processo gestacional (SOUZA;
FILHO; FERREIRA, 2002; GAZANEO; OLIVEIRA, 1998).
Segundo Rezende Filho (2008), as alterações que
ocorrem durante a gravidez incluem postura e deambulação
(por conta do aumento do útero e das mamas), metabolismo
glicídico (o feto absorve a glicose da mãe, aumento dos
hormônios HPL - Hormônio Lactogênio Placentário,
progesterona, cortisol e prolactina), metabolismo lipídico
(aumento da lipólise, a fim de poupar glicose para o feto),
metabolismo hidroeletrolítico (o sódio é poupado) e sistema
cardiovascular (aumento da frequência cardíaca, aumento do
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volume plasmático, diminuição da concentração da
hemoglobina e aumento do débito cardíaco).
Diante do tema escolhido elencaram-se os seguintes
questionamentos: quais as alterações anatômicas e
fisiológicas que ocorrem no corpo da gestante? Como elas
reagem frente às alterações? Como avaliam seu corpo antes e
durante a gestação?A relevância desse estudo consiste na
oferta de assistência à gestante nos âmbitos que considere e
integre aspectos físicos, psíquicos e sociais, pois as gestantes
necessitam tanto de informações, como de cuidados, durante
todo o ciclo gravídico-puerperal.
O estudo contribuirá fornecendo informações sobre as
alterações anatômicas e fisiológicas na gestação e para
aprofundar o conhecimento de profissionais da área no intuito
de qualificar a assistência pré-natal, promover a atenção
integral à saúde da mulher ao fortalecer as ações de
promoção da saúde durante a oferta de ações e ou serviços
de saúde.
Objetivou-se, portanto, identificar as alterações
anatomofisiológicas no corpo feminino durante a gestação sob
a ótica das gestantes atendidas nas Estratégias Saúde da
Família (ESF) de um município da região do cariri cearense.
2

MATERIAS E MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de
caráter quantitativo. A coleta de dados ocorreu nas ESF
Centro I e II da zona urbana da cidade de Barbalha-CE, no
período de agosto a setembro de 2013. Destaca-se que os
dados apenas foram coletados após autorização da secretária
municipal de Saúde do referido município.
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As participantes da pesquisa foram as gestantes que se
encontravam cadastradas nas respectivas ESF. O processo
de amostragem foi realizado mediante a procura pelo serviço
de saúde. Todas as mulheres que estavam esperando pelo
atendimento específico, foram abordadas e convidadas a
participar do estudo.
Para isso foram utilizados critérios de inclusão e
exclusão. Os critérios de inclusão foram: ser gestantes e estar
realizando
acompanhamento
pré-natal,
estar
sendo
acompanhada pelo enfermeiro da ESF, apresentar pleno
exercício das faculdades mentais; estar ciente da pesquisa. As
gestantes que não atenderem aos critérios de inclusão da
pesquisa foram automaticamente excluídas.
Das 26 gestantes abordadas apenas seis não aceitaram
participar do estudo por alegarem não dispor de tempo para
responder as perguntas ou simplesmente por não quererem
participar da pesquisa. As demais gestantes consentiram
participar da pesquisa mediante assinatura do TCLE, com
isso, procedeu-se a coleta dos dados por meio de um
questionário com questões objetivas e subjetivas que
visassem atender ao objetivo proposto.
Os dados foram organizados, utilizando-se o programa
estatístico Statistical Package For Science Social (SPSS)
versão 20.0, por meio da estatística descritiva frequencial. A
tabulação dos dados foi elaborada inserindo-os em um banco
de dados construído no Programa Microsoft Office Excel 2010
e os resultados expostos através de tabelas e gráficos,
seguidos de análise e interpretação.
A análise teve como objetivo organizar e resumir os
dados de modo a fornecer as respostas ao problema
investigado, em contrapartida, a interpretação propõe uma
300

PERCEPÇÕES DAS GESTANTES SOBRE AS ALTERAÇÕES
ANATOMOFISIOLÓGICAS DURANTE A GESTAÇÃO

visão mais ampla frente às respostas, realizada mediante a
sua ligação a outros conhecimentos previamente obtidos.
Apesar de conceitualmente serem distintos esses dois
processos mostram-se sempre relacionados. Interpretação é a
verificação que procura dar significado de maneira clara e
acessível sobre o material apresentado (MARCONI;
LAKATOS, 2010).
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ESTUDO
Quanto ao perfil sócio demográfico e reprodutivo
das gestantes observaram-se idades na faixa etária de 23 a 35
anos (60%), com média de 24,9 anos, casadas (60%),
católicas (95%), comerciantes (40%) e com renda de 2 a 3
salários mínimos (60%), multíparas (70%), com 2 filhos vivos
(35%), predominantemente no segundo trimestre de gestação
(55%) e sem histórico de aborto prévio (80%).
Os achados de Costa et al.(2010) assemelham-se com
os deste estudo ao verificarem que a faixa etária das
gestantes estava entre 20 e 35 anos,sendo a média de 26
anos.As gestantes deste estudo eramadultas jovens. A
postergação da maternidade na sociedade atual pode ser
verificada como resultado da maior participação da mulher no
mercado de trabalho e a maior adesão aos métodos
contraceptivos, com isso a mulher tende a constituir a família e
a prole de forma tardia, podendo surgir alterações na
formação do feto e no percurso da prenhez (NETO; SOUZA,
2010)
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Nota-se que a maioria dasgestantes estudou mais do
que 11 anos completos, o que denota certo grau de instrução.
Para Pinto et al.(2005) ao analisarem o perfil social das
gestantes em uma unidade de saúde constataram que
somente 24,6% delas tinham oito anos ou mais de estudo, ou
seja, concluíram o ensino fundamental, divergindo dos
achados acima descritos.
Quanto ao número de filhos vivos, no estudo realizado
por Chalem et al.(2007) predomina a referência de que o
concepto era o primeiro bebê (89,1% e 72,6%) dos seus dois
grupos de estudo, mas as porcentagens de dois (17,1%) e três
ou mais (3,8%), sendo que as mais velhas possuíam um maior
número de filhos (4,9%) quando comparadas as mais novas
(0,5%).
Os dados do estudo confirmam a predominância de
multíparas (70%), seguidos pela nuliparidade e primiparidade
(30%), sendo que a distribuição de filhos por faixa etária revela
que há homogeneidade quanto a distribuição por faixa etária e
as compreendidas entre 24 e 35 anos são as que concentrar o
maior número de filhos.Apesar dos avanços científicos e dos
métodos contraceptivos a redução da natalidade no Brasil
ainda não acompanha os índices dos países desenvolvidos,
isso pode ser evidenciado pela maior incidência de multíparas.
Contudo, nota-se uma redução significativa no número da
prole, ao passo que nenhuma das participantes tem mais de
três filhos, uma constatação que era recorrente há décadas
atrás (OLIVEIRA, 2008).
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3.2 CONHECIMENTOS DAS GESTANTES ACERCA DAS
ALTERAÇÕES ANATOMOFISIOLÓGICAS
Durante o processo gestacional surgem inúmeras
alterações anatômicas, fisiológicas, no corpo da mulher devido
aos ajustes corporais às novas situações para albergar o
concepto, assim como, mudanças psicológicas, sociais e
comportamentais em face damodificação de atribuições,
papeis e ajustamentos sociais.
Assim, as medidas de promoção da saúde surgem
como alternativa a redução dos mitos, medos e anseios da
mulher frente a esta nova etapa da vida, contribuindo para que
a mesma a encare da melhor forma possível.
Evidenciou-se entre as gestantes estudadas que
apenas 50% delas tiveram acesso a informações sobre as
alterações anatomofisiológicas na gestação. Esse déficit de
conhecimento da amostra sobre o tema ressalta a
necessidade crescente da efetivação das medidas educativas
de promoção da saúde por parte dos profissionais, o que
auxiliaria no enfrentamento eficaz da nova condição corporal.
Esse achado corrobora com as considerações de
Souza, Filho e Ferreira (2002) que mencionam que devido às
inúmeras alterações que a mulher sofre durante o ciclo
gestacional ela deve receber informações e esclarecimentos
de suas dúvidas durante a consulta de pré-natal para facilitar o
desenvolvimento fisiológico da gravidez.
A assistência pré-natal representa a melhor
oportunidade para a implementação de medidas de promoção
da saúde durante este ciclo da vida da mulher no qual devem
ser abordadas temáticas inerentes à saúde materno-fetal e
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esclarecimento da mesma sobre todo o seu percurso
(BRASIL, 2006).
Para Reberte; Hoga; Gomes (2012) para que essas
medidas sejam implementadas eficazmente e repercutam
diretamente no bom desenvolvimento da gestação a
qualificação profissional é um fator relevante para a eficácia,
eficiência e efetividades das ações desde a promoção da
saúde nos níveis primários até os demais níveis de atenção.
As medidas de promoção da saúde devem ser
ressaltadas como disseminadoras de conhecimentos que
norteiam a procura pelos serviços mediante a identificação de
problemas e a implementação de condutas. Pois à medida que
a mulher passa a ter esclarecimento e maior conhecimento
sobre a gestação e suas implicações na sua vida facilita-se o
processo de efetivação das orientações repassadas pelo
profissional e consequentemente melhores desfechos
gestacionais e de adaptação (OLIVEIRA, 2008).
As principais alterações anatomofisiológicas percebidas pelas
gestantes de foram o aumento das mamas (65%)
participantes, ganho de peso (40%), surgimento de estrias
(35%), náuseas (30%), aumento do abdômen (25%), tontura
(10%), edema (5%), sonolência (5%), algia lombar (5%),
sendo que foram relatadas pelas mesmas participantes mais
de uma alteração.
Conforme Rezende e Montenegro (2008) a produção
hormonal aumentada durante a gestação induz o aumento da
prolactina e consequentemente o processo de lactação que já
se inicia na prenhez, culminando o aumento do volume e do
tamanho das mamas. Isso justifica a verificação fornecida pela
maioria das participantes deste achado anatômico que é bem
visível nesta fase e já alerta a mulher para atentar a
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importância e conhecimento da técnica correta e assim se
preparar para a amamentação futuramente.
Brasil (2006) reforça que durante a gestação a mulher
adquire normalmente de oito até 12 quilos de massa corporal.
A presença do feto demanda o aumento do consumo
energético para a manutenção do metabolismo corporal, com
isso a gestante deve adotar uma dieta saudável e rica em
nutrientes o que reduz o risco de carências nutricionais ou
mesmo do ganho excessivo de peso.
As náuseas são comumente observadas no primeiro
trimestre da gestação, contudo, de acordo com Rezende e
Montenegro (2008), pode apresentar-se posteriormente.
Apesar das alterações decorrentes desse período,
algumas delas podem não ser relatadas pelas mulherese
passardespercebidas por restringirem-se a um determinado
período, por não julgarem que estão relacionadas à gravidez
ou mesmo pela falta de observação por parte das mesmas.
Camacho et al. (2010) ressalta que a gestante, ao conseguir
olhar para si mesma na situação, pode então perceber de
modo mais ativo as transformações em seu corpo.
Reconhecer quais as alterações corporais são
percebidas pelas mulheres durante a gestação é fundamental
para nortear as orientações para amenizar os desconfortos
que podem estar relacionados, bem como permitem que se
repasse mais informações as gestantes das modificações
caso não identificadas facilmente por elas e se instrua
medidas para o bem-estar e enfretamento adequado de cada
situação.
Como pode ser verificado a seguir, a tabela 01
expressa as alterações corporais percebidas pelas gestantes
no decorrer da gravidez.
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TABELA 1. Alterações corporais durante a gestação em Barbalha–CE,
2013.

ALTERAÇÕES
NAS MAMAS
Aumentaram de tamanho
Aumentaram de tamanho + algia
Aumentaram de tamanho + estrias
Aumentaram de tamanho + lactação
ABDOMINAIS
Aumentou de tamanho
Aumentaram de tamanho + estrias
Aumentou de tamanho +algia
Algia
Aumentou de tamanho + linha negra
Estrias + linha negra
GENITAIS EXTERNAS
Nenhuma
Aumentou de tamanho
Algia
Não visualizada

N

%

13
04
02
01

55%
20%
10%
5%

05
05
05
03
01
01

25%
25%
25%
15%
5%
5%

12
06
01
01

60%
30%
5%
5%

FONTE: Dados da pesquisa.

Para Oliveira (2008) o aumento do tamanho das mamas
e a algia estão associados à congestão mamária decorrente
do processo de preparação para a lactação que já se inicia no
primeiro trimestre, o que gera certo desconforto entre as
gestantes.
A alteração do volume abdominal decorrente do
aumento do volume uterino é citada por Barros, Marin e Abrão
(2002) juntamente com o ganho e aumento do peso
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principalmente no segundo e terceiro semestre. Isso justifica
os relatos de aumento abdominal e estrias citados pelas
entrevistadas e que se acentuam ainda mais com a
progressão da gestação.
O surgimento da linha nigra mencionado pelas
participantes é decorrente das alterações de pigmentação da
pele que de acordo com Carneiro e Azulay-Abulafla (2005)
ocorrem devido ao aumento da produção de melanina. A
Tabela 02 expressa os sentimentos das gestantes em relação
às alterações corporais decorrentes do período gravídico:
TABELA 2. A satisfação da mulher frente às alterações corporais durante a
gestação em Barbalha – CE, 2013.
PERCEPÇÃO DAS ALTERAÇÕES CORPORAIS

N

%

Desconfortável

11

55%

Confortável

06

30%

Muito Confortável
SATISFAÇÃO CORPORAL ANTES DA GESTAÇÃO

03

15%

Satisfeita

18

90%

Pouco satisfeita

02

10%

Insatisfeita
SATISFAÇÃO CORPORAL NA GESTAÇÃO

00

0%

Satisfeita

01

5%

Pouco satisfeita

15

75%

Insatisfeita

04

20%

FONTE: Dados da pesquisa.

Todos os ciclos vitais são permeados de mudanças
físicas e psicossociais. Conforme Meireles et al (2015)
existem três fases na vida da mulher nas quais ela enfrenta
alterações no estado corporal que podem influenciar no bem307
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estar e satisfação corporal: a adolescência, a gestação e o
climatério.
Ao correlacionar a satisfação com o corpo antes e
durante a gestação percebe-se que 90% estavam satisfeitas
com o corpo antes da gestação, entretanto durante a gestação
verifica-se a inversão desse padrão quando 95% não se
encontram satisfeitas com o corpo. A insatisfação das
gestantes com o padrão corporal atual é relacionado
principalmente ao ganho de peso e a presença das estrias.
Na gestação surge o conflito entre a autoimagem e o
corpo idealizado que de acordo com Menezes e Domingues
(2004) pode causar alteração de humor, baixa autoestima,
comportamento sedentário, o que exige uma adaptação por
parte das gestantes para reverter tal quadro e prevenir a
manifestação de algumas doenças crônicas como a diabetes e
a hipertensão.
O ganho de peso por sua vez implica conforme Maia et
al. (2010) na manifestação das estrias pelo estiramento da
pele, tendo com fatores predisponentes a primiparidade e os
fatores genéticos, estando ambos intimamente associados.
4

CONCLUSÕES

A gestação traz consigo alterações anatômicas,
fisiológicas e psicossociais para a vida da mulher, sendo que
as corporais são as mais notáveis e perceptíveis na visão das
mesmas por se depararem com modificações que requerem
reajuste de estilo de vida.
De acordo como os achados deste estudo ainda há um
déficit de conhecimento das alterações decorrentes da
gestação, bem como da sua identificação por parte das
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gestantes apesar da maioria já ter vivenciado gestações
anteriores, pois as alterações citadas limitam-se ao ganho de
peso, aumento abdominal e das mamas e alterações de
pigmentação da pele.
Instruir as gestantes sobre como identificar as
alterações advindas da gestação e como lidar com as mesmas
de forma saudável torna-se um desafio para os profissionais,
requerendo medidas de promoção da saúde e qualificação
profissional para atingir de forma satisfatória essa parcela da
população e conseguir satisfazer tais propósitos.
As gestantes em estudo mostraram-se insatisfeitas ou
pouco satisfeitas com as alterações corporais advindas da
gestação, devido principalmente ao ganho de peso e a
presença das estrias.
Verificou-se ainda que existem poucos estudos
relacionados a temática o que dificultou de certa forma a
análise dos dados obtidos, sugerindo a necessidade de novas
pesquisa sobre o assunto, no intuito de ampliar os
conhecimentos e disseminar informações para que essa
população passe a reconhecer as alterações fisiológicas e
anatômicas em seu corpo e distingui-las das patológicas.
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1

RESUMO :Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido
como a intolerância a carboidratos, resultando em
hiperglicemia, com início ou diagnóstico durante a gestação
podendo ou não persistir após o parto.Neste sentido, o
presente estudo teve como objetivo geral avaliar o perfil do
consumo alimentar de macronutrientes, e índice de Massa
Corporal (IMC) de gestantes diabéticas, no período puerperal,
atendidas no Ambulatório de Nutrição e Endocrinologia do
HULW. Um estudo de corte transversal, de abordagem
quantitativa, utilizando por variante a análise do consumo
alimentar de 30 pacientes, diagnosticadas com DMG e
glicemia de jejum em seu período puerperal. As pacientes
selecionadas foram estratificadas em dois grupos de acordo
com a glicemia de jejum. Com os resultados desse estudo,
constatou-se alta prevalência de sobrepeso e obesidade
atingindo 73% da amostra total não ocorrendo diferença do
consumo de macronutrientes entre os grupos que não
desenvolveram e desenvolveram o diabetes mellitus tipo 2
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(DM 2)no período puerperal. Em conclusão observou-se que a
prevalência de sobrepeso e obesidade como também de DM2
no período puerperal das pacientes estudadas foram elevadas
e que o consumo, em sua maioria, de proteínas e lipídeos não
estavam de acordo com os valores de referência.
Palavras-Chave: Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus
Gestacional, Consumo.
1

INTRODUÇÃO

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocronologia SBE (2008), a Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definida
como a intolerância a carboidratos, resultando em
hiperglicemia, com início ou diagnóstico durante a gestação e
segundo Padilha et al. (2010), podendo ou não persistir após o
parto. Sua fisiopatologia é explicada pela elevação de
hormônios contrarreguladores da insulina, pelo estresse
fisiológico imposto pela gravidez e a fatores predeterminantes
como os genéticos ou ambientais.
O estado nutricional da mulher antes e durante a gestação
está fortemente associado às ocorrências de complicações
gestacionais como diabetes, pré-eclâmpsia, hipertensão,
insuficiência cardíaca, prematuridade, retardo do crescimento
uterino, defeito do tubo neural e morte. Está comprovado que
terapia nutricional e exercício físico devem ser incorporados
ao tratamento de pacientes com DM e inclusive DMG. O
estado nutricional inadequado é um fator de risco modificável
e pode ser controlado por meio de intervenções nutricionais
efetivas (VITOLO et al., 2011), o que contribui para a ausência
ou redução de morbidades como, por exemplo, o DM no
período puerperal.
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Para as gestantes com DMG, após o parto, a dieta deve ser
de característica normal, com introdução de carboidratos
simples, mas sem excessos. Para as puérperas diabéticas tipo
I e II a dieta deve seguir as recomendações específicas da
lactante com características direcionadas a patologia
(American Diabetes Association - ADA, 2010).
Com base na literatura consultada, esse estudo teve como
objetivo geral avaliar o perfil do consumo alimentar de
macronutrientes, calorias totais e índice de Massa Corporal
(IMC) por parte das gestantes com diagnóstico de DMG, no
período puerperal, atendidas no Ambulatório de Nutrição e
Endocrinologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley
(HULW).
2

MATERIAIS E MÉTODOS

Tratou-se de um estudo transversal, com levantamento de
dados e abordagem quantitativa, que utilizou por variante a
análise do consumo alimentar das pacientes e a glicemia de
jejum em seu período puerperal.
O estudo populacional foi composto por 30 pacientes
diagnosticadas com diabetes no período gestacional,
atendidas no ambulatório para gestantes diabéticas do
Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e em sua visita
espontânea de retorno no período puerperal de um intervalo
mínimo de 6 meses até no máximo 4 anos pós-parto. A
amostra adotada foi não probabilísticas sendo as pacientes
selecionadas por conveniência com base no banco de dados
referente ao ano de 2011 sob responsabilidade da
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pesquisadora Rosália Gouveia Filizola lotada no setor de
Endocrinologia e Nutrição do ambulatório do HULW da UFPB.
As pacientes no momento da gestação foram diagnosticadas
com DMG pelo médico com base nas diretrizes da Sociedade
Brasileira de Diabetes - SBD (2009). As puérperas foram
estratificadas em dois grupos de acordo com os valores
glicêmicos de jejum, sendo o primeiro grupo com valores
maiores que 100 mg/dL e o segundo grupo com valores
menores que 100 mg/dL (SBD,2011).
Para a análise de dados do presente estudo só foram
utilizados os dados referentes aos valores de glicemia de
jejum, como também, outros exames que fortaleceram mais
esse diagnóstico de DM como prova de tolerância à glicose e
hemoglobina glicada.
A coleta de dados foi realizada no ambulatório de
endocrinologia do HULW por médicos endocrinologistas e por
graduandos da Universidade Federal da Paraíba dos cursos
de Nutrição e Medicina, devidamente treinados e capacitados,
no período que abrangeu o ano de 2012 a 2013, a partir da
aplicação do questionário que continham informações sobre
os dados pessoais, demográficos, o consumo alimentar
utilizando-se o Questionário Quantitativo de Frequência do
Consumo Alimentar – QQFCA, antropometria, valores de
glicemia de jejum e diagnóstico médico.
O QQFCA utilizado refere o número de vezes que os
alimentos e bebidas são consumidos, a unidade de tempo (por
dia, semana, mês ou ano), o tipo de porção consumida (g, mL)
e o tamanho da porção de cada alimento (pequena, média,
grande ou extragrande), sendo utilizado um álbum de
desenhos de alimentos com medidas caseiras nas três
dimensões com base no peso real do consumo médio de
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alimentos validados para esta população, para que de forma
mais eficaz, fosse possível quantificar o tamanho das porções
consumidas, minimizando prováveis deficiências de memória
das puérperas estudas (LIMA et al., 2008; LIMA et al., 2007;
ASCIUTTI et al., 2005; GIBSON, 1990).
Os
padrões nutricionais
dos macronutrientes,
carboidrato, proteína e lipídeos que são alguns dos fatores
utilizados neste estudo, foram os recomendados pela SBD
(2013)
Para cada paciente, os pesquisadores relatavam o
objetivo do estudo e solicitava sua participação na pesquisa,
com posterior assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, deixando clara a participação voluntária, o sigilo e
o anonimato.
Foram respeitadas as diretrizes técnicas, conforme
resolução
nº
196/96
do
Conselho
Nacional
de
Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que regem
as pesquisas com seres humanos, portanto para que fosse
válida a participação da paciente na pesquisa as puérperas
deveriam dar o seu consentimento mediante a assinatura do
termo.
A quantificação do consumo alimentar habitual referente
aos micronutrientes e nutrientes específicos, foi realizada com
o auxílio de um aplicativo de informática, Dietsys (versão 3.00)
(BLOCK, 1998).
Para o tratamento estatístico foram comparados os
dados da composição nutricional entre os grupos em questão.
Os dados foram avaliados quanto à normalidade através do
teste de normalidade de Lilliefors, que é uma derivação do
teste de Kolmogorov-Smirnov(SIEGEL, 1977). Todas as
análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do
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software Core R Development Team (R DEVELOPMENT
TEAM, 2009). Para a comparação das médias foi utilizado o
Test –T Student, pois os dados eram normais. As variáveis
numéricas foram relacionadas com a glicemia através do
coeficiente de correlação de Spearman, pois a glicemia
apresentou distribuição diferente da normal. Adotou-se nível
de significância de 5% para rejeição da hipótese de nulidade.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se na tabela 1, as características gerais das
pacientes que compunham a amostra.
TABELA 1 Características gerais das puérperas com diagnóstico de DMG.

IDADE (anos)
PESO (kg)
ALTURA (m)
IMC (kg/m²)

INTERVALO

MÉDIA

DESVIO PADRÃO

24 – 46
46,3 – 96,0
1,45 – 1,66
20,31 – 39,22

34,43
70,14
1,56
28,82

5,54
12,16
0,06
4,74

Na tabela 2, está descrito o estado nutricional das pacientes
onde
o
grupo
das
30
puérperas
se
observa
predominantemente sobrepeso e/ou obesidade e somente
menos de 30% de eutrofia.
Nas pacientes puérperas estudadas, constatou-se alta
prevalência de sobrepeso e obesidade atingindo 73% da
amostra total, não ocorrendo diferença entre o consumo de
macronutrientes entre os grupos que não desenvolveram e
desenvolveram o diabetes no período puerperal, como
também não ocorreu correlação entre os valores de glicemia
com o consumo dos macronutrientes.
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Segundo Huseinovicet al., (2013) as mulheres tendem a
desenvolver a obesidade durante o tempo de reprodução
devido ao excesso no ganho de peso durante a gravidez, a
retenção de peso pós-parto e as mudanças no estilo de vida
em relação à criança e de acordo com Mamum et al., (2013)
os fenômenos de ganho de peso durante a gravidez e sua
retenção no pós-parto, gerando a obesidade ou diabetes,
provavelmente, relacionam-se com uma mistura de alterações
ambientais e biológicas, juntamente com a predisposição
genética.
TABELA 2 – Estado nutricional das puérperas com diagnóstico de DMG.
ESTADO
NUTRICIONAL
DÉFICIT DE PESO

N

%

0

0

EUTROFIA

8

26,67

SOBREPESO/ OBESIDADE

22

73,33

TOTAL

30

100

Na tabela 3, estão contidos os dados referentes à glicemia de
jejum que permitiu o diagnosticado desenvolvimento ou não da
DM2 no pós-parto.
TABELA 3 – Diagnóstico e
desenvolveram ou não o diabetes.
DIABETES
N
MELLITUS TIPO 2
NÃO DESENVOLVEU
16
DESENVOLVEU
14
TOTAL
30

porcentagem

das

puérperas

que

%
53,33
46,67
100

Na tabela 4, observa-se a comparação do estado nutricional
das mulheres puérperas e o desenvolvimento do DM2.
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Baseado nestes resultados atentou-se que em meio ao total
das
pacientes
que
não
desenvolveram
DM2,
aproximadamente a metade estava com sobrepeso ou
obesidade. Em comparativo, às pacientes que desenvolveram
está morbidade, em uma maioria já se encontrava com
sobrepeso ou obesidade.
TABELA 4 -Desenvolvimento de DM2 e estado nutricional das puérperas.

NÃO DESENVOLVEU
DESENVOLVEU

N
6
2

%
20
6,67

SOBREPESO/
OBESIDADE
N
%
10
33,33
12
40

TOTAL

8

26,67

22

DIABETES
MELLITUS TIPO 2

EUTROFIA

73,33

TOTAL
N
16
14

%
53,33
46,67

30

100

p-Valor

0,180
0,180

Diante do observado, qualquer tipo de intervenção que possa
ajudar a mulher no pós-parto para retornar seu peso prégravidez, e perder mais peso quando o excesso de peso ou
obesidade
já
eram
presentes,
éde
grande
importância(Huseinovicet al., 2013), pois essa situação reflete
um aumento do risco de complicações oriundas da má
alimentação e maus hábitos de vida, logo estas pacientes
devem ser acompanhadas para que haja a definição de um
plano alimentar e mudanças nos demais fatores de estilo de
vida.
Quanto ao desenvolvimento do DM 2, no pós-parto, encontrase também uma alta prevalência nas puérperas, e de forma
comparativa, com o estudo de Kim et al., (2011), as mulheres
que permanecem intolerantes à glicose em 6 a 12 semanas
pós-parto têm um risco, especialmente elevado, de
desenvolver DM 2 dentro 5 anos e até 70% das mulheres com
DMG acabará por desenvolver diabetes, sendo o diagnóstico
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de DMG interpretado como uma oportunidade de prevenção
precoce para essa doença.
Abaixo na Tabela 5, encontra-se descrito o consumo dos
macronutrientese IMC com base na glicemia das puérperas,
envolvendo tanto as que desenvolveram diabetes quanto as
que não desenvolveram o diabetes, observou-se que não
houve diferença entre os grupos com base nos valores de
glicemia.
TABELA 5 – Diferença entre o consumo dos macronutrientes ajustados
pela energia e IMC com a glicemia das puérperas.

CONSUMO
MACRON*
Carboidrato
Gordura

DE

DIABÉTICAS
≥ 100g/mL

NÃODIABÉTICAS
<100g/mL

MÉDIA

DESVIO
PADRÃO

MÉDIA

DESVIO
PADRÃO

127,72
37,37
38,18

19,10
6,59
7,33

124,01
39,79
36,44

10,98
4,67
5,28

Proteína
IMC

P-Valor

0,5292
0,2636
0,9018

30,07

4,86

27,72

4,64

0,180®

*Ajustado por energia; ® p-Valor < 0,005. PEARSON

Como exposto pela literatura consultada, os respaldos para a
justificativa do desenvolvimento da DM 2 englobaria fatores
internos como a genética e externos como o estilo de vida que
envolve também os hábitos nutricionais, porém no presente
estudo, observou-se que não houve relação entre o estado
nutricional das puérperas com o diagnóstico de DM 2, sendo
uma das poucas pesquisas que avaliou a influência dos
nutrientes,
separadamente,
correlacionando
ao
desenvolvimento de DM 2.
Nesse sentido, segundo Kim et al., (2011), embora a ingestão
de nutrientes seja um dos fatores de risco conhecidos, que
pode interferir no desenvolvimento do DM 2 pós-parto, assim
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como o peso corporal e gordura visceral, não existem estudos
pontuais que tenham avaliado tão detalhadamente a relação
entre a ingestão dos nutrientes e diabetes pós-parto em
mulheres que tiveram diabetes gestacional.
Quanto ao consumo dos macronutrientes relacionados com os
valores de glicemia das puérperas, também não se encontrou
relação positiva em resultados na literatura consultada.
De acordo com Ajala, English, Pinkney; 2013, os órgãos
especializados no estudo do diabetes em sua maioria
recomendam uma ingestão de carboidrato de 50 a 60% da
ingestão total de energia, com o total de gordura ingerida de
até 30% da energia (com gordura poliinsaturada moderada e
diminuição da ingestão de gordura saturada e trans).
No presente estudo, referente à ingestão de macronutrientes,
recomendada por dia segundo SBD (2013/2014), 26
puérperas estavam com a concentração de carboidrato de
acordo com o valor de referência entre 45 % e 60% do
requerimento energético, 3 estavam abaixo deste valor de
referência e apenas uma puérpera estava com o consumo
acima deste valor.
Em relação às proteínas, estas devem compor em 15 a 20%,
do requerimento energético, encontrando-se 15 puérperas de
acordo com os valores de recomendação e 15 com valores
abaixo.
A ingestão de gordura para portadores de DM tem sua meta,
ou seja, até 30 % do valor energético. (American Diabetes
Association - ADA, 2009).Das puérperas desse estudo 5
estavam consumindo lipídios de acordo com a meta dietética e
25 com a ingestão acima do valor de referência.
Na tabela 6, observa-se a correlação do consumo dos
macronutrientes com a glicemia das pacientes, não
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apresentando nenhum valor significativo através do P-Valor,
correlação de Spearman.
TABELA 6-Correlação entre o consumo dos macronutrientes ajustados
pela energia com a glicemia das puérperas.

CONSUMO
Carboidrato* x Glicemia
Gordura* x Glicemia
Proteína* x Glicemia

R

P-Valor

0,04
0,006

0,8127
0,9726

-0,12

0,5194

*Ajustado por energia

4

CONCLUSÕES

Em conclusão observou-se que as prevalências de sobrepeso
e obesidade como também de DM 2 no período puerperal das
pacientes estudadas foram elevadas e que o consumo de
macronutrientes, como carboidrato e proteína, mais da metade
das puérperas estavam de acordo com as recomendações,
quanto aos lipídeos mais da metade estavam com o consumo
acima do valor de referência. Esses resultados devem
subsidiar intervenções imediatas para estimular mudanças no
estilo de vida das puérperas no sentindo de tratar e prevenir
assa morbidade.
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RESUMO: O câncer de mama é uma das principais causas de
morte de mulheres no Brasil e no mundo e o segundo tipo de
neoplasia mais frequente. O uso de plantas medicinais como
terapia alternativa faz parte do arsenal terapêutico utilizado
pelos pacientes oncológicos. Muitas das plantas medicinais
são venenosas ou levemente tóxicas, devendo ser usadas em
doses muito pequenas para terem o efeito desejado.
Pacientes com neoplasias mamárias fazem uso de plantas
como a babosa como meio de tratamento, cujos princípios
ativos não foram purificados. Nesse contexto, avaliou-se na
literatura a utilização da Aloevera por pacientes com
neoplasias mamárias.
Palavras-chave: Plantas medicinais. Aloevera. Neoplasias
mamárias.
1 INTRODUÇÃO
O câncer é uma doença genética, com crescimento
desordenado de células e capacidade de metastizar (invadir
outros tecidos e órgãos). As formas de tratamento
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convencionais são quimioterapia, radioterapia e cirurgia,
comuns aos mais de 100 tipos da doença (INCA, 2014).
O câncer de mama é o tipo mais comum entre as
mulheres, com estimativa de 57.120 novos casos em 2014. Se
diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é
relativamente bom.No Brasil, as taxas de mortalidade por
câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente
porque a doença ainda é diagnosticada em estádios
avançados. Na população mundial, a sobrevida média após
cinco anos é de 61% (INCA, 2014).
A busca por terapias complementares é uma prática
milenar, sendo responsável por resolução ou melhorias no
processo saúde-doença que acomete muitos indivíduos e no
Brasil destaca-se a utilização de plantas medicinais. Na busca
pela integralidade da assistência, o SUS oferece determinadas
terapias complementares, como a fitoterapia, a homeopatia e
a acupuntura. Os portadores de câncer buscam nas terapias
complementares meios de aliviar efeitos do tratamento
convencional ou resolução da doença. (ZILLMER et al.2011)
Desde a Antiguidade a babosa é utilizada pela
humanidade. Há 3600 anos a Aloe vera é usada como
alimento ou cosmético em sistemas tradicionais de saúde. O
papiro de Ebers, do Antigo Egito, datado de aproximadamente
1550 a.C., relatou a fabricação de elixires de longa vida
contendo o suco de A. vera. Desenhos de Aloe também foram
encontrados em tumbas de faraós. Conta-se que a rainha de
Sabá, no século X a.C., usava azeite balsâmico com suco de
A. vera nos cuidados da pele e cabelos, prática também
supostamente realizada por Cleópatra (69 – 30 a.C.)
(ALONSO JR., 2007).
Estudo realizado em João Pessoa com 40 pacientes
oncológicos, mostrou que aproximadamente 47%, faziam uso
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de alguma planta medicinal como meio de tratamento.
(ARAÚJO, OLIVEIRA, CORIOLANO, 2007).
Face ao exposto, este estudo pretendeu levantar dados
na bibliografia acerca da utilização de Aloe vera, (conhecida
popularmente como babosa), pelos portadores de câncer de
mama. Este trabalho tem como finalidade a pretensão de fazer
uma atualização por meio de uma revisão bibliográfica sobre a
utilização da babosa como terapia no tratamento de câncer de
mama.
2 MATERIAIS E MÉTODO
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de
dados Scielo, Google Acadêmico e Bireme.
Como critérios de inclusão foram utilizados artigos
científicos, publicações de 2011 a 2015 e artigos aos quais
houve acesso ao texto na integra.
Houve uma leitura
exaustiva dos títulos e resumos para verificar se
correspondiam ao escopo do trabalho.
Optou-se por referenciar mais os artigos científicos por
esses terem maior circulação no meio acadêmico/profissional,
possuírem informações difíceis de serem encontrados nos
livros, como constituintes químicos, uso medicinal e ação
farmacológica da Aloe vera, provenientes de estudos
científicos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados encontrados foram 45 artigos científicos,
que após leitura exaustiva, compõem os seguintes resultados:
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CÂNCER
O câncer pode ser definido como uma doença degenerativa
que se desenvolve no próprio organismo, resultante de um
acúmulo de lesões no material genético das células, que induz
ao processo de crescimento, reprodução e metástase destas
com controle alterado sobre a proliferação e morte celular,
podendo afetar qualquer parte de seu organismo, sem
predisposição de idade e de maneira quase igualmente
proporcional em ambos os sexos (INCA, 2014).
Qualquer célula de nossos órgãos se divide constantemente
pelo processo de mitose, havendo assim um crescimento e
uma
renovação
constante
destas. Entretanto,
em
determinados períodos e por razões ainda não totalmente
compreendidas, certas células se dividem sem controle de
crescimento, desencadeando o aparecimento de massas
celulares
chamadas
de
tumores
ou
neoplasias
(FONTANELLA, 2003).
CÂNCER DE MAMA
Atualmente, o câncer de mama é uma das principais
causas de mortalidade entre as mulheres do Brasil , é o
segundo tipo de neoplasia mais frequente no mundo,
correspondendo a 22% dos novos casos a cada ano. (Inca,
2014).
Por ser uma doença com tratamento de médio a longo
prazo e que, em muitas vezes, resulta em mutilação ou óbito,
as mulheres mostram-se afetadas no âmbito biológico,
espiritual, social e psicológico (Barbosa, Ximenes e Pinheiro,
2004).
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BABOSA
O gênero Aloe possui mais de 400 espécies. Dentre
elas, a mais cultivada é a babosa, nome científico Aloe vera
(L.) Burm. f. (sinonímia Aloe barbadensis Miller) que
pertencente à família Xanthorrhoeaceae. A denominação
‘Aloe’ deriva do grego, alóe, do árabe, alloeh e do hebraico,
halal, apresentando o mesmo significado nos três casos, que
corresponde à “substância amarga e brilhante”, enquanto vera
significa verdadeira. São nativas do norte da África, habitam
os desertos e estepes africanas e adotam a forma de cacto.
Ela precisa de luz solar direta e de um solo bem drenado.
Como a Aloe vera (A. vera) é uma planta originária de regiões
desérticas, ela consegue sobreviver bem em habitats hostis,
onde poucas espécies vegetais conseguem. Por isso se
adaptou bem a diversas outras regiões do mundo,
especialmente ao Cerrado brasileiro (PARENTE et al., 2013).
Aloe vera (Fig. 1) é uma planta perene, cujo tronco com
um metro ou um pouco mais sustenta um tipo de bulbo que
desabrocha cerca de cinquenta folhas suculentas, carnudas,
cerosas, de cor verde, com margem serrada e levemente
espinhosa, com o formato de lanças que crescem numa
formação de roseta (como pétalas de rosas). Suas folhas
podem crescer até 75 cm e a pesar até 2,3 kg. O vegetal
cresce durante anos até que suas forças vitais longamente
acumuladas explodem no verão, com veemência, numa
inflorescência ereta. A haste floral de meio metro sustenta
uma espiga densa de flores amarelo alaranjadas pendentes,
que produzem frutos ovóides, com cápsula triangular contendo
sementes aladas (PARENTE et al., 2013).
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Figura 1: Representação gráfica das diferentes partes da Aloe vera.
(PARENTE et al., 2013).

A face ventral é plana, e a dorsal convexa, lisa e
cerosa. As folhas são muito sucosas, têm odor pouco
agradável e sabor amargo, tornando-se o suco, após colhida a
folha, de cor violácea e aroma muito forte e desagradável. As
flores são cilíndricas a subcilíndricas, branco-amareladas, têm
de 2 a 3 cm de comprimento, com segmentos coniventes ou
coerentes com as pontas estendidas. Têm seis estames
aproximadamente do tamanho do tubo, filetes delgados e
anteras oblongas. O ovário é séssil, triangular, trilocular, e o
estilete é mais longo que o perianto, com um pequeno
estigma, sendo os óvulos abundantes nos lóculos. A
inflorescência é central, ereta e tem de 1 a 1,50 m de altura. O
escapo tem de 10 a 15 cm, com escamas largos, e o racimo é
denso (1 - 3 cm), com brácteas lanceoladas mais longas que
os pedicelos. O florescimento ocorre na primavera (setembrooutubro). Origem: região mediterrânica (DIMITRI, 1978)
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A parte usada da planta para fins medicamentosos e
alimentícios é a folha. Sugere-se que a planta não seja regada
por cinco dias antes de sua colheita, para que se concentrem
seus princípios ativos. Na região central dessas folhas, a
epiderme apresenta a seiva bruta contida em túbulos, dando
origem
a uma substância mucilaginosa composta
principalmente por polissacarídeos, que é denominada gel de
A. vera. As folhas apresentam também um exsudato
amarelado que é formado principalmente por derivados
antraquinônicos, como a aloína (que existe também no
ruibarbo, sena e frângula), a emodina, pigmentos, substâncias
inseticidas e conservantes. Dentre as principais atividades
biológicas evidenciadas nesta planta destacam-se as descritas
na tabela 1.
Tabela 1: Principais características biológicas de Aloe vera.
Propriedades biológicas
Conservante de alimentos
Clareamento da pele
Antimicrobiana

Imunomoduladora
Antitumoral

Hepatoprotetora

Nefroprotetora
Hipoglicemiante

Antiinflamatória

Antioxidante

Cicatrizante de feridas e queimaduras
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BABOSA NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA
Estudo realizado em Madrid mostra que a utilização da
babosa por pacientes com câncer de mama durante a
radioterapia reduz a quantidade e intensidade dos sintomas.
Nesse estudo foi avaliada a resposta dérmica quanto a
utilização de Aloe vera, já que as pacientes recebem a
indicação de usar cremes e sabonetes para acalmar a pele.
(IGLESIAS et al., 2002).
O estudo usou como justificativa os estudos de WITTER
et al., 1990, que mostrou que quando a pele recebe radiação e
utiliza três vezes a babosa, há uma maior epitelização da zona
afetada. Utilizou ainda os estudos de ROTMAN, et al., 1997,
que afirama que extratos de Aloe na concentração de 60%
tem capacidade bactericida contra Pseudomona aeruginosa,
Klebisiella pneumoniae, Serratia marcescenactiae, etc., e que
a concentração de 90% é efetiva contra E. coli, Candida
albicans y Staphylococcus aureus.
Quando perguntadas sobre a importância da utilização
de plantas medicinais para o tratamento de doenças no estudo
de Melo et al, 2012, as pacientes apresentaram um discurso
que a medicina complementar dá a sensação de saúde e bemestar. Com a terapia, elas conseguiram reduzir os efeitos
colaterais do tratamento convencional, em especial da
quimioterapia e da radioterapia, além de produzir um senso de
autocontrole e conforto psicológico. O trecho a seguir foi
extraído do trabalho e é a opinião de uma paciente:
[...] A babosa é o leite para tomar de manhã, sabe?
Três pingos daquele leite da babosa e meio copo de água.
Amarga, mas já estou tão acostumada a tomar ele que pra
mim é um orgulho, porque eu sinto que é a minha cura que tá
ali [...].
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Os profissionais de saúde tiveram papel essencial
nesse caso, acrescentando a terapia complementar de
maneira adequada, conforme depoimento de uma paciente
submetida a radioterapia e HDR (High Dosege Radiation):
“[...] Eles mandaram eu usar é a babosa que quando
corta tem leite, leite amarelo. E foi com isso aí que eu vim me
recuperando até hoje da radio e do HDR [...]”.
As Metaloproteinases de Matriz (MMPs) são implicadas
na progressão tumoral de muitas malignidades humanas
interferindo em eventos angiogênicos, invasivos e
metastáticos. As MMPs têm sido consistentemente implicadas
na progressão tumoral de muitas malignidades humanas,
como carcinomas de cólon, esôfago, mama, cabeça e pescoço
e pulmão. Muitos produtos naturais têm sido testados contra a
carcinogênese Plantas do gênero Aloe são usadas
medicinalmente há séculos. Delas, a Aloevera é a planta mais
amplamente utilizada na cicatrização. Também existem relatos
na literatura sobre estudos dos efeitos antitumorais desta
espécie. Produtos obtidos de algumas plantas têm sido
consistentemente associados a funções neoplásicas,
possivelmente por reproduzir a atividade neutralizadora dos
inibidores teciduais (TIMPs) das MMPs. Neste trabalho,
investigou-se a inibição da atividade gelatinolítica das MMPs 2 e -9 por extratos aquosos (EA) de Aloevera, chá preto e
Annona muricata diluídos em tampão de ativação (TA, com
cálcio). A atividade proteolítica das MMPs foi avaliada em
ensaios zimográficos. Para avaliar o efeito inibitório dos
produtos testados, géis foram seccionados e incubados em
soluções contendo o TA e os EA em três diluições seriadas.
Associação indireta foi observada entre o EA de A. vera e chá
preto e a inibição da atividade de MMP-2. EA de A. muricata
exerceu pequeno efeito inibitório na MMP-2 nas duas menores
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diluições. A atividade de MMP-9 foi consistentemente
neutralizada por todos os EA testados, de forma dosedependente. (RIBEIRO, R. I. M. A. et al., 2010)
Entretanto, os estudos com a babosa ainda são
limitados. Os derivados antraquinônicos de Aloe vera L. que
foram avaliados através do teste de Ames com as linhagens
TA1535, TA1537, TA98 e TA100 na concentração de
5mg/placa. Foi observada atividade mutagênica na cepa
TA1537. É uma planta bastante usada em preparados
farmacêuticos e cosméticos porém com esse potencial
mutagênico (Parra et al., 2000).
VARANDA, 2006, alerta para que mais estudos com
plantas sejam desenvolvidos:
“ [...]por serem designados “naturais”, são usados pela
população sem que se tenha realizado um estudo mais
detalhado sobre a sua composição química e toxicidade. Isso
resulta no escasso conhecimento sobre seus efeitos
colaterais, especialmente sobre o material genético. Dessa
forma, a maioria dos fitoderivados, sobretudo aqueles
baseados em plantas nativas, não foi analisada
cientificamente quanto à eficácia e à segurança de sua
utilização. Portanto, é imprescindível que os estudos com
plantas medicinais sejam estimulados, não só pelo
esclarecimento à população que as utiliza, mas também
porque se tem no Brasil uma riqueza de espécies ainda não
estudadas, a qual constitui uma promissora fonte de novas
drogas.”
4 CONCLUSÕES
Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar que o
uso de babosa por pacientes portadoras do câncer de mama é
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presente e muito difundido no Brasil. No entanto, os estudos
acerca do potencial antitumoral ainda é limitado, sendo
necessário investigar quais são as substancias envolvidas no
processo, qual o mecanismo pelo qual elas atuam e se pode
haver risco à saúde dos pacientes fazer a ingestão caseira da
planta, conforme descrito nos trabalhos revistos.
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RESUMO: O Papanicolaou é um método simples, de baixo
custo e eficaz para a prevenção do câncer cervico-uterino, sua
adesão e periodicidade de realização entre as mulheres ainda
é uma realidade que precisa ser modificada. Objetivou-se
identificar os fatores que levam a adesão ao exame entre
usuárias de um centro de referência em saúde da mulher.
Realizou-se uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa,
no mês de maio de 2013 em um município do interior do
Ceará, com uma amostra de 50 mulheres, utilizando-se de um
formulário para coleta, os quais foram analisados com auxílio
do programa estatístico SPSS versão 19.0 e apresentados em
gráficos e tabelas. A idade variou entre 13 e 63 anos. A
maioria das mulheres tinha idade menor de 34 anos, parceria
sexual única e estável, multípara, já havia realizado o exame
anteriormente, porém sem observar a frequência preconizada;
conhecia sua finalidade, entretanto, procurava os serviços
diante de alguma queixa ginecológica e apenas 28% por
questões preventivas. Isso influenciou a adesão ao exame
resultando em uma maior e mais consciente procura,
enquanto o déficit de informação prejudicou as ações
preventivas.
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Palavras- Chave: Assistência. Prevenção. Saúde da Mulher.
1 INTRODUÇÃO
O câncer do colo do útero (CCU) ainda representa um
grave problema de saúde pública, especialmente para os
países em desenvolvimento. Esse tipo de neoplasia reflete o
desenvolvimento desigual entre os países, afetando as
mulheres de baixo nível socioeconômico, com menos acesso
às ações de rastreamento. Estima-se que 83% dos casos
novos de CCU ocorram em países em desenvolvimento,
representando 15% de todos os cânceres entre as mulheres,
enquanto nos países desenvolvidos corresponde a 3,6% das
neoplasias femininas (CORRÊA; VILLELA; ALMEIDA, 2012).
Representando a segunda neoplasia mais frequente na
população feminina, atrás apenas do câncer de mama, o
câncer de colo do útero é a quarta causa de morte de
mulheres por câncer no Brasil. Por ano, faz 4.800 vítimas
fatais e apresenta 18.430 novos casos. A prova de que o país
avançou na sua capacidade de realizar diagnóstico precoce é
que na década de 1990, 70% dos casos diagnosticados eram
da doença invasiva, ou seja, o estágio mais agressivo da
doença. Atualmente, 44% dos casos são de lesões
localizadas, precursora do câncer, denominadas de lesão “in
situ”. Mulheres diagnosticadas precocemente, se tratadas
adequadamente, têm praticamente 100% de chance de cura
(INCA, 2012).
O câncer do colo do útero, também chamado de
cervical, demora muitos anos para se desenvolver. As
alterações das células que podem desencadear o câncer são
descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido
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também como Papanicolaou), por isso é importante a sua
realização periódica (ALBUQUERQUE et al., 2009).
O Ministério da Saúde (MS) preconiza que toda
mulher dos 25 aos 64 anos de idade, ou antes, se já iniciou
sua vida sexual, deve se submeter ao exame preventivo
inicialmente com periodicidade anual. Após dois exames
consecutivos com resultados negativos para lesão intraepitelial de baixo ou alto grau ou neoplasia do colo de útero,
este deve ser repetido a cada três anos. Segundo estudos
realizados, após resultado negativo o risco cumulativo de
desenvolver a referida patologia é bastante reduzido,
mantendo tal redução nos cinco anos subsequentes (INCA,
2012).
Na prevenção e controle do câncer do colo do útero,
muitas ações são executadas na atenção básica, desde
aquelas voltadas para a prevenção de infecções sexualmente
transmissíveis (IST), até as dirigidas para a detecção precoce
do câncer por meio da execução do exame Papanicolaou
pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF)
(INCA, 2012).
Estudos realizados por Fernandes Júnior et al.(2011)
apontam que cerca de 40% das mulheres brasileiras (de todas
as idades) nunca fizeram o exame. Dentre as razões para esta
baixa adesão estão: a dificuldade em acessar os serviços de
saúde, a natureza do exame que envolve a exposição da
genitália, motivo de desconforto emocional para algumas
mulheres, em virtude de pudores e tabus, além das condições
socioeconômicas e da falta de conhecimento sobre o câncer
ginecológico.
Mesmo diante de discussões relacionadas a não
adesão ao Papanicolaou, muitas mulheres procuram os
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serviços de saúde para a realização de tal exame, o que
chamou a atenção, instigando a curiosidade em saber o que
as têm levado a essa prática, visto que existem tantas outras
que resistem.
Este estudo torna-se relevante à medida que busca
identificar fatores importantes para a adesão ao exame
preventivo, os quais contribuirão para encorajar as mulheres
resistentes, por meio da educação em saúde e do
conhecimento sobre a importância e frequência de realização
do exame Papanicolaou, Além disso, ajudará os profissionais
de saúde a conhecerem um pouco do universo feminino no
que concerne a questão da busca pelo autocuidado.
Nesta perspectiva, objetivou-se identificar os fatores
envolvidos na adesão ao exame Papanicolaou entre usuárias
de um centro de referência em saúde da mulher em um
município do interior do Ceará.
2 MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza
quantitativa e transversal, realizada no Centro Materno Infantil
em um município no interior do Ceará.
Após deferido o pedido de autorização para coleta de
dados, estes foram colhidos nos meses de outubro a
novembro de 2014, no expediente da manhã por apresentar
um maior fluxo de atendimento a mulheres.
A população da pesquisa foi composta pelas mulheres
atendidas no Centro Materno Infantil na cidade de BarbalhaCE.
O processo de amostragem foi realizado por
conveniência. Todas as mulheres que estavam esperando
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pelo atendimento específico no período anteriormente citado,
foram abordadas e convidadas a participar do estudo.
Portanto, a amostra foi composta por 50 mulheres que
compareceram à consulta de enfermagem para se
submeterem ao exame Papanicolaou no Centro de Saúde da
Mulher, na cidade de Barbalha – CE, nos meses de novembro
a dezembro de 2014.
Os critérios de inclusão utilizados para a escolha das
participantes foram: mulheres que estavam na sala de espera
para se submeterem ao exame Papanicolaou no momento da
visita da entrevistadora. Os critérios de exclusão foram:
mulheres que estavam na sala de espera aguardando outros
tipos de atendimentos e as que apresentavam algum problema
de saúde mental.
O instrumento utilizado para a presente pesquisa
caracterizou-se por um formulário contendo questões
inerentes ao objetivo proposto. Os dados foram reproduzidos
fielmente, e para isso foram utilizadas as seguintes fases:
leitura do material obtido, com o objetivo de organizar as
informações; consolidação das informações.
Para o
enriquecimento da análise e discussão dos resultados foram
utilizadas referências teóricas relacionadas às abordagens do
estudo.
Os dados coletados foram analisados utilizando-se o
programa estatístico Statistical Package For Science Social
(SPSS)

versão

19.0,

realizando

estatística

descritiva

frequencial, medidas de tendência central (valores máximos e
mínimos, média, moda e mediana). A tabulação dos dados foi
elaborada inserindo-os em um banco de dados construído no
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programa Microsoft Office Excel versão 2010 e apresentados
por meio de tabelas e gráficos, seguidos de análise e
interpretação.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Perfil sociodemográfico e reprodutivo
Ao se analisar o perfil sociodemográfico das 50
mulheres, percebeu-se que a idade variou entre 13 e 63 anos.
Dessas, 30,0% tinham entre 13 e 24 anos de idade e 28%
entre 25 e 34 anos de idade. Nota-se a prevalência de
mulheres na faixa etária entre adolescente e adulto jovem.
Em estudo realizado por Yassoyama, Salomão e
Vicentini (2005) com 81 mulheres que realizaram o exame
Papanicolaou, constatou-se que a idade variou entre 13 e 45
anos, com média de 27 anos.
Em um estudo de Borges et. al. (2012), esses
salientaram que a incidência do CCU mostra-se mais
expressiva na faixa etária de 20 a 29 anos, contudo em faixas
etárias superiores encontram-se os casos em estágios
avançados. Daí a relevância das mulheres adulto-jovens
realizarem o exame preventivo como forma de detecção
precoce.
Um estudo desenvolvido com 141 mulheres no interior
do Estado do Ceará mostrou que o nível socioeconômico e
cultural influencia de forma direta na detecção precoce do
câncer cérvico-uterino, fazendo com que as mulheres de baixo
nível de escolaridade e de baixa renda familiar, adoeçam com
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mais frequência (SANTOS; FERNANDES; CAVALCANTI,
2004).
Ao analisar a amostra quanto ao nível de escolaridade,
46,0% concluíram o ensino médio e 30% possuem ensino
médio incompleto. Ao questionar sobre a renda familiar,
obteve-se que 78,0% das mulheres estavam inseridas em
famílias que possuíam de dois a três salários mínimos.
Amorim et al. (2006) verificaram que a não realização
do exame de Papanicolaou foi mais frequente nas mulheres
com menor número de anos de estudo e outros indicadores de
baixo nível socioeconômico, como ter menor renda familiar.
A religião prevalente foi a católica, relatada por 60,0%
da amostra. Não foram encontrados estudos que
correlacionassem a religião com a prática preventiva do
exame colpocitológico.
A profissão predominante verificada na amostra, foi a
do lar, referida por 40% das participantes, seguida por outras
não declaradas 22% e por domésticas 12%.
A caracterização das mulheres que realizam o exame
citológico obtida no estudo de Yassoyama, Salomão e
Vicentini (2005) constatou que segundo a ocupação,
predominou o número de mulheres do lar (58%), seguidas por
domésticas (14,7%). Contrapondo-se a estes achados, a
ocupação/profissão predominante na pesquisa de Valente et
al. (2009) era estudante.
Ao se analisar o perfil reprodutivo das mulheres que
compuseram a amostra, verificou-se que 54,0% delas tinham
parceiro fixo, 58,0% tinham filhos e 75,9% eram multigestas.
Os achados de Yassoyama, Salomão e Vicentini (2005)
observaram que a maioria das mulheres que fizeram parte de
sua pesquisa eram casadas. Em contrapartida, a
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multiplicidade de parceiros é citada por Lucena et al. (2011)
como um fator de risco para a aquisição de ISTs e do HPV,
principal agente etiológico do CCU.
Oliveira et al. (2013) relatam haver a associação do
câncer de colo uterino com a atividade sexual das mulheres,
sendo que as mulheres com múltiplos parceiros sexuais, que
iniciaram a atividade sexual muito cedo e também que tiveram
muitos filhos são mais predispostas a desenvolverem este tipo
de câncer.
A multiparidade é considerada por Silva et al. (2008)
como um dos fatores de risco para o desenvolvimento do
CCU. Daí a relevância dessa parcela da população realizar o
exame preventivo na frequência preconizada pelo Ministério
da Saúde.
As dificuldades de acesso a serviços de saúde nas
considerações de Costa et al.(2006) estavam presentes na
vida das mulheres desde cedo. Ampliar o acesso aos meios
para a regulação da fecundidade e as informações sobre
métodos disponíveis seria o caminho para assegurar um dos
elementos fundamentais do conceito de saúde reprodutiva:
que as pessoas possam, de fato, decidir sobre quando e
quantos filhos querem ter e regular sua fecundidade.
3.2 Finalidades do exame Papanicolaou
Quando questionadas acerca das motivações e
finalidades relacionadas à realização do exame papanicolaou
observou-se que 62% das mulheres referiram procurar o
centro de referência em saúde da mulher para prevenir o
câncer de colo uterino, conforme apresentado na figura a
seguir:
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Série2;
PREVENIR O
CÂNCER DE
COLO DE
ÚTERO;
62%
Série1;
PREVENIR O
CÂNCER DE
COLO DE
ÚTERO; 31

Série2; NÃO
SABEM; 36%
Série1; NÃO
SABEM; 18

Série2;
Série1;
EVITAR DST;
EVITAR DST;
2%
1

FIGURA 1 – Finalidades relacionadas à realização do exame Papanicolaou
entre mulheres submetidas a tal exame em um centro de referência em
saúde da mulher. Barbalha-CE. 2014.

Os dados obtidos assemelham-se aos de Rocha et al.
(2012) que detectaram que a maioria (70%) das mulheres
sabe que o exame de Papanicolaou serve para diagnosticar o
câncer de colo de útero, e que é um método extremamente
importante para um diagnóstico precoce, apesar de
apresentarem um conhecimento superficial a respeito da
neoplasia.
O exame citopatológico é a técnica mais utilizada na
detecção precoce do câncer cervicouterino e o mais
empregado em mulheres assintomáticas, por ser a forma
diagnóstica mais barata de inspeção visual do colo. É uma
técnica de alta eficácia, baixo custo e indolor, além de bem
aceita pela população, o exame Papanicolaou é considerado
ideal para o rastreamento do câncer do colo do útero na
população (INCA, 2002).
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Percebeu-se ainda que 36% das mulheres, apesar de
estarem presentes para realizar o exame, não sabem a real
finalidade daquela prática. Uma participante o associou a outra
finalidade: para a detecção de ISTs.
No estudo de Valente et al. (2009), ao avaliarem o
conhecimento das mulheres sobre o exame, destacam que o
conhecimento sobre a finalidade do Papanicolaou influencia as
mulheres a se submeterem ao mesmo, resultando em uma
maior e mais consciente procura, enquanto que a
desinformação sobre a doença e o exame prejudica a mulher
na procura dos cuidados preventivos. A desinformação pode
gerar despreocupação e consequente desinteresse pela
prevenção, não só do câncer de colo uterino, como também
de outras doenças ginecológicas.
Em consonância com as definições de Merhy (2002)
sobre a produção do vínculo com o paciente e a prestação do
cuidar, salienta-se a importância da educação em saúde como
instrumento que possibilita às mulheres o conhecimento sobre
seu corpo e a percepção sobre intervenções que o mesmo
sofre nos serviços de saúde.
3.3 Realização do exame Papanicolaou entre as mulheres

A Figura 2 abaixo demonstra a frequência de realização
do exame Papanicolaou entre as mulheres participantes da
pesquisa. Verificou-se que 72% delas já tinham realizado o
exame em outras oportunidades e que 28% o iriam realizar
pela primeira vez.
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Série
1;…
72%

MULHERES QUE JÁ REALIZARAM O EXAME
MULHERES QUE NUNCA REALIZARAM O
EXAME

FIGURA 2- Percentual relacionado à realização do exame Papanicolaou
entre mulheres atendidas em um centro de referência em saúde da mulher.
Barbalha-CE. 2014.

Dados obtidos em uma pesquisa de Fernandes et
al.(2009) revelaram que cerca de 60% das mulheres
brasileiras já fizeram o exame Papanicolaou em algum
momento da vida e 40% nunca se submeteram ao referido
exame.
Yassoyama, Salomão e Vicentini (2005) reforçam a
necessidade da atenção integral à saúde da mulher. Nesse
contexto, tem especial importância para a mulher a realização
do exame preventivo do câncer de colo uterino no âmbito da
atenção primária, pois permite proporcionar esta integralidade
das ações preventivas e de diagnóstico precoce,
proporcionando às mulheres uma vida mais saudável e com
qualidade.
Quanto à frequência de realização do exame, 46% das
mulheres fez seu exame há mais de três anos e 24% nunca o
realizaram (Figura 3).
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2%

8%

Menos de 1 ano;
Há 1 ano;

24%
16%
4%

Entre 2 e 3 anos;
Mais de 3 anos;

46%

Não lembram;

Nunca fizeram o
exame.
FIGURA 3 – Frequência de realização do exame Papanicolaou entre as
mulheres atendidas em um centro de referência em saúde da mulher em
2014.

Esse exame, como bem enfatizam Yassoyama,
Salomão e Vicentini (2005), é de extrema utilidade para a
diminuição da morbimortalidade feminina por câncer colo do
útero. É um exame de baixo custo, fácil de ser aplicado, sem
nenhum ônus e prejuízo para a usuária.
Em relação à periodicidade do exame de prevenção de
câncer cervicouterino, Oliveira et al.,(2013) demonstram que
92,68% das mulheres já haviam realizado o exame.
Constatou-se também que 56,09% das mulheres haviam
realizado o exame de prevenção no último ano e 36,58% há
mais de um ano.
Segundo Moura et al., (2010), as jovens procuram
realizar o exame Papanicolaou só alguns anos depois de
iniciada a atividade sexual e após várias trocas de parceiros.
Já nas mulheres adultas, observa-se a decrescente procura
com o aumento da idade, ou seja, quanto mais velhas vão
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ficando, menos procuram realizar o exame, constituindo um
grupo de risco para esse tipo de câncer.
De acordo com Ferreira (2009) a não realização do
exame na faixa etária preconizada e na frequência indicada,
são fatores determinantes da incidência e da morbimortalidade
por câncer do colo do útero.
Diante de tal perspectiva, detecta-se que as mulheres
deste estudo encontram-se em situação de risco para o
desenvolvimento do CCU, pois a maioria das mulheres não
realizaram o exame Papanicolaou com a frequência indicada.
O fato de elas o realizarem em períodos não recomendados,
demanda uma intervenção educativa, buscando adequar essa
periodicidade com vistas a uma detecção precoce de
alterações cervicais.
Ressalta-se que os projetos educativos em saúde
sejam direcionados não somente para a necessidade de
divulgação da importância e finalidade do exame de
Papanicolaou, como também abordem todos os cuidados a
serem tomados pela mulher.
3.4 Motivos da realização do exame Papanicolaou
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TABELA 01 – Motivos relacionados à procura do exame Papanicolaou
pelas mulheres em um centro de referência em saúde da mulher. BarbalhaCE. 2014.
Motivo

N

%

Rotina

12

24%

Nunca haviam realizado o exame

07

14%

Leucorreia

07

14%

Leucorreia e disúria

04

8,0%

Não o fazia há muito tempo

03

6,0%

Recomendação (médico, mãe, outros)

03

6,0%

Prevenção de doenças (infecção, IST)

02

4,0%

Leucorreia e dor no baixo ventre

02

4,0%

Tratamento/acompanhamento de IST

02

4,0%

Leucorreia e prurido genital

01

2,0%

Leucorreia, prurido genital e disúria

01

2,0%

Dispareunia

01

2,0%

Dispareunia e sangramento vaginal

01

2,0%

Pruridogenital e dispareunia

01

2,0%

Prurido genital

01

2,0%

Desconforto genital

01

2,0%

Caroços na genitália

01

2,0%

Fonte: Dados da pesquisa.

Esses dados instigam reflexões importantes, visto que
na Figura 01, 72% das mulheres referiram que o exame tem
como finalidade prevenir o câncer de colo de útero, no
entanto, nenhuma referiu esse como motivo para a realização
do atual exame.
Em consonância com o acima descrito, Valente et al,.
(2009) verificaram em seu estudo que muitas mulheres
acreditam conhecer o exame de Papanicolaou, porém este
conhecimento não tem sido suficiente para influenciar as
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mudanças nas práticas de saúde e viabilizar a maior adesão
ao exame.
Apesar das mulheres conhecerem o exame de
Papanicolaou, o consideram apenas como instrumento de
detecção de afecções ginecológicas, e não como método
efetivo de rastreamento da doença, o qual deve ser realizado,
também, por aquelas assintomáticas. Nesta perspectiva, de
acordo Oliveira et al.,(2013), a maioria das mulheres procura o
serviço por estar sentindo algum incômodo, mostrando que o
serviço de prevenção não está sendo compreendido pelas
mulheres que o procuram. Essas mulheres procuram esse
serviço com a finalidade curativa de tratar as queixas que
estão incomodando, e não como forma de prevenção e/ou
detecção precoce do câncer de colo uterino.
4

CONCLUSÕES

A assistência integral à saúde da mulher ainda é
considerada um desafio para os serviços de saúde, devido aos
altos índices de incidência e de mortalidade relacionadas ao
câncer de colo de útero. O exame Papanicolaou é um método
simples, de baixo custo e eficaz para a prevenção do câncer
cervicouterino, no entanto, sua adesão e periodicidade de
realização entre as mulheres ainda é uma realidade que
precisa ser mudada.
O estudo foi realizado com mulheres em um centro de
referência no atendimento materno infantil e os resultados
encontrados apontam que há prevalência de mulheres na faixa
etária adolescente-adulto jovens, católicas e com nível de
instrução intermediário. A ocupação predominante foi a de
domésticas; a maioria afirmou ter parceiro fixo e ter mais de
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um filho. Quanto à realização do exame, 62% das mulheres o
tinham realizado anteriormente, embora não o realizasse na
frequência preconizada. A mesma proporção tem um
conhecimento adequado sobre a finalidade do exame, porém,
procuram os serviços prioritariamente pela presença de
alguma queixa ginecológica.
Os principais motivos alegados pelas mulheres para a
realização do atual exame relacionam-se a queixas
ginecológicas, não buscando, portanto, a realização do exame
Papanicolaou com a finalidade preventiva.
A atenção à saúde da mulher deve ir além do enfoque
biológico, incluindo as dimensões sociais e subjetivas, de
modo que potencialize a eficácia e efetividade das ações.
Nesse sentido, a educação em saúde, mediada pelo diálogo e
produção de vínculo de confiança com a usuária, pode ser
realizada desde a Unidade Básica de Saúde até as visitas
domiciliares e por meio de diferentes abordagens, tendo
sempre como horizonte o conhecimento como componente
que pode conduzir à maior autonomia em sua vida e saúde.
Desta forma, pode-se pensar que a educação em saúde
constitui uma forma de empoderar mulheres para cuidarem de
si, no intuito de se conseguir uma maior adesão aos
programas voltados à saúde da mulher na atenção primária e
consequentemente uma maior adesão e sensibilização sobre
os procedimentos terapêuticos a que deve se submeter.
Assim, pode-se trilhar novos caminhos para se conseguir a
efetivação, eficácia e eficiência da assistência prestada, no
intuito de alcançar-se a integralidade da atenção a saúde da
mulher nos serviços de saúde.
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RESUMO:O zumbido é uma sensação sonora não relacionada
a nenhuma fonte externa, proveniente do acometimento de
qualquer parte das vias auditivas ou relacionado a alterações
sistêmicas. Este sintoma pode trazer repercussões negativas
na qualidade de vida do indivíduo. Para avaliar o nível de
incômodo do zumbido foi utilizado o questionário tinnitus
handicap inventory correlacionando com o exame de Potencial
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico. Participaram desta
pesquisa28 voluntários, com queixa de zumbido unilateral ou
bilateral.Para análise dos dados foi utilizado o Teste de
correlação de Spearman.Ao comparar o grau geral do
zumbido com as latências absolutas e interpicos do exame,
observou-se valores significantes na latência absoluta da onda
I na orelha direita e esquerda e na onda III da orelha direita. O
zumbido pode gerar mudança na excitabilidade do nervo
auditivo e comprometimento na via auditiva no tronco
encefálico baixo. Esta pode ser a causa da diminuição da
latência na onda I, localizada na região distal ao nervo.
Mostrando que quanto maiores os valores do questionário,
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menores foram os valores das ondas. Assim, quanto mais
incômodo ocorre com o zumbido, menor o valor das latências.
Palavras-chave: Eletrofisiologia. Tinnitus.Audiologia.
1 INTRODUÇÃO
O Zumbido é também denominado acúfenos ou tinnitus,
pode ser definido como uma sensação sonora endógena não
relacionada a nenhuma fonte externa de estimulação
(KNOBEL, SANCHEZ, 2002).Com uma prevalência em 15%
da população mundial (PINTO, SANCHEZ, TOMITA, 2010).
É considerado um sintoma, proveniente do
acometimento de qualquer parte das vias auditivas, seja por
afecção da orelha externa, média ou interna ou do nervo
auditivo, tronco encefálico e/ou córtex cerebral (TUGUMIA,
2013).
Mais especificadamente, o zumbido pode ocorrer por
disfunção neural eferente (ATTIAS, BRESLOFF, FURMAN,
1996), pela hiperatividade das células ciliadas externas
próximas
a
região
coclear
danificada
(HAZELL,
JASTREBOFF, 1990), por disfunção no tronco encefálico
(SANTOS FILHA, 2005). Além de existir por hiperatividade de
vias periféricas ou centrais (MOLLER, 2000), ocorrendo
alteração na transmissão normal da informação auditiva.Além
disso, aspectos metabólicos, neurológicos, cardiovasculares,
psiquiátricos e odontológicos também podem estar associados
à percepção do zumbido (MONDELLI, ROCHA, 2011).
Sendo assim, os pacientes com queixa de zumbido são
encaminhados para uma avaliação auditiva, a fim de investigar
a integridade de toda a via auditiva(ESTEVES etal., 2011).
356

AVALIAÇÃO ELETROFISIOLÓGICA DA AUDIÇÃO EM INDIVÍDUOS COM
QUEIXA DE ZUMBIDO

O Exame de Potencial Evocado Auditivo de Tronco
encefálico (PEATE) podem representar uma alternativa para
detectar possíveis alterações auditivas centrais que possam
estar
presentes
nos
indivíduos
com
queixa
de
zumbido(KERHLE, 2012; SANTOS FILHA, 2009).Estepermite
investigar a atividade do nervo auditivo até o tronco cerebral,
através do registro das ondas eletrofisiológicas, que se
formam nos primeiros 10ms, após a apresentação do estímulo
acústico(TUGUMIA,2013).
Essas ondas estão associadas a determinadas regiões
anatômicas, por exemplo, onda I: porção distal do tronco
encefálico do nervo auditivo, onda III: núcleo coclear, onda V:
lemnisco lateral e colículo inferior(MOLLER, JANETTA,
BENETT,MOLLER, 1981), sendo captados os tempos das
latências dessas ondas (SCHOCHAT, RABELO, LORETI
2004).
De acordo com Santos Filha (2009),alterações e
anormalidades eletrofisiológicas podem ser encontradas nesta
população.
Além da investigação auditiva, se faz necessário uma
avaliação do impacto do zumbido, visto que, esse sintoma
pode trazer repercussões negativas, interferindo no sono, na
concentração, nas atividades diárias e profissionais, assim
como, na vida social (DOBIE, 2003). Mostrando que os fatores
emocionais e estresse podem potencializar a percepção do
zumbido (Hazell, 1995).
Atualmente, existem vários métodos que se dispõe a
quantificar o impacto do zumbido. Entretanto, não existe uma
concordância na literatura quanto ao método ideal para a

357

AVALIAÇÃO ELETROFISIOLÓGICA DA AUDIÇÃO EM INDIVÍDUOS COM
QUEIXA DE ZUMBIDO

avaliação do zumbido (FIGUEIREDO, AZEVEDO, OLIVEIRA,
2009).
Um dos métodos mais utilizados é o Tinnitus Handicap
Inventory (THI)(FIGUEIREDO, AZEVEDO, OLIVEIRA, 2009).
Trata-se de um questionário composto por 25 itens com um
escore, que varia entre 0 a 100, quanto maior o escore, maior
o impacto do zumbido na vida do paciente. O THI aborda
aspectos funcional, emocional e catastrófico, sendo de fácil
utilização e interpretação (MONDELLI, ROCHA, 2010).
Diante do exposto, o objetivo deste estudo é avaliar o
grau de incômodo do zumbido, através o tinnitus handicap
inventory (THI), e correlacionar os achados com o exame de
Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE).
2 MATERIAIS E MÉTODO
A presente pesquisa consiste em um estudo do tipo
transversal com abordagem quantitativa.
Participaram desta pesquisa28 voluntários, com idade
entre 17 e 76anos, de ambos os sexos. Os participantes foram
selecionados na Clínica Escola de Audiologia de uma
instituição de ensino superior, através da técnica de
amostragem por conveniência. A aprovação do estudo foi
concedidopelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de
Ciências da Saúde (CCS) de uma instituição de ensino
superior, tendo como número 0129/12.
Foram adotados como critérios de inclusão para compor
o grupo de estudo: Indivíduos entre 17 e 80 anos; com queixa
de zumbido unilateral ou bilateral e crônico (zumbido por mais
de três meses).
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Em relação aos critérios de exclusão, não participaram
do estudo: Indivíduoscom zumbido flutuante; indivíduos com
quaisquer comprometimentos cognitivo, neurológico e de
comunicação.
Inicialmente, cada voluntário foi informado sobre o
objetivo do estudo,bem como os procedimentos a serem
realizados. Após consentimento em participar da pesquisa, os
voluntários foram submetidos àanamnese audiológica básica,
ao questionário THI, e por fim, ao exame de Potencial
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE).
Na anamnese foram coletadas informações acerca do
zumbido, histórico medicamentoso, aspectos relacionados à
saúde geral, entre outras.
Após anamnese, realizou-se a avaliação do incômodo
do zumbido, por meio do THI, na versão traduzida para o
Português Brasileiro, por Ferreira ecolaboradores (2005).
Apresentando como objetivo avaliar o impacto do zumbido na
qualidade de vida do paciente. O THI é um questionário
composto por 25 itens, divididas em três escalas: Funcional,
emocional e catastrófica. Na qual cada item apresenta três
opções de respostas: para as respostas sim (quatro pontos),
às vezes (dois pontos) e não (zero ponto). A pontuação
mínima é 0 e a máxima é de 100. De acordo com a pontuação
os pacientes foram classificados em quatro categorias:
nenhuma incapacitação(0-16), incapacitação leve (18-36),
incapacitação moderada (38-56) e incapacitação severa (58100).
Para o registro do Potencial Evocado Auditivo de
Tronco Encefálico (PEATE), foi realizada a avaliação das
latências absolutas e interpicos das ondas I, III e V, a fim de
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verificar a integridade de via auditiva. Desta forma, a latência
absoluta é o intervalo de tempo percorrido entre o estímulo e o
pico da onda e a latência interpico é o intervalo de tempo
percorrido entre duas ondas (FIGUEIREDO et al., 2008). Foi
utilizadoo equipamento SMART da marca Interacousticsde
dois canais, com quatro eletrodos descartáveis sendo
colocados dois na fronte (terra e positivo) e um em cada
mastóide (negativos) (LIMA, 2003).O estímulo acústico
utilizado foi o click de polaridade alternada, apresentado por
fones de inserção monoaurais a 80 dBnHL.
Como normalidade, os valores das latências absolutas
devem ser: I: 1,34 – 1,74; III: 3,40 – 4,00; V: 5,22 - 5,98, e das
latências interpicos I – III: 1, 88 – 2,52; III – V: 1,50 – 2, 18; I –
V: 3,68 – 4,40, sendo utilizado 2ms como desvio padrão
(SCHWARTZ et al., 1989).
Os dados foram digitados em uma planilha no Microsoft
Excel, versão 2003, para constituição do banco de dados. Os
testes de hipótese foram definidos de acordo com a
normalidade dos dados e a classificação das variáveis. Foi
utilizado o Teste de correlação de Spearman para comparar a
relação entre os valores do grau geral do questionário THI
com as latências do PEATE, utilizando o softwareBioestat
versão 5.3. Os resultados foram considerados significativos
quando apresentaram um nível de significância de 5%
(P≤0,05) e intervalo de confiança de 95%.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao comparar o grau geral do zumbido(THI) com as
latências absolutas e interpicos do PEATE, observou-se
360

AVALIAÇÃO ELETROFISIOLÓGICA DA AUDIÇÃO EM INDIVÍDUOS COM
QUEIXA DE ZUMBIDO

valores significantes na latência absoluta da onda I na orelha
direita e esquerda e na onda III da orelha direita,
representados na tabela 1.
Tabela 1. Valores de correlação de Spearman (rs) entre o grau geral do
THI e as ondas do PEATE.
OD

I

III

V

I-III

III-V

I-V

THI

rs=-0.52*

rs=-0.45*

rs=-0.10

rs=-0.04

rs=0.18

rs=0.22

p=0.0043

p=0.0158

p=0.5807

p=0.8086

p=0.3419

p=0.2598

OE

I

III

V

I-III

III-V

I-V

THI

rs=-0.57*

rs=-0.21

rs=-0.03

rs=0.15

rs=0.16

rs=0.25

p=0.0014

p=0.2741

p=0.8503

p=0.4325

p=0.3896

p=0.1913

rs= correlação de Spearman; * = correlações significativas, p ≤ 0,05

Assim, de acordo com o aumento dos valores no
questionário THI, pode-se observar a diminuição das latências
absolutas na onda I, em ambas as orelhas, e da onda III, na
orelha direita, representados na figura 1, 2 e 3.

361

AVALIAÇÃO ELETROFISIOLÓGICA DA AUDIÇÃO EM INDIVÍDUOS COM
QUEIXA DE ZUMBIDO

Figura 1. Relação entre as variavéis questionário (THI) e a onda I da orelha
direita.

Figura 2. Relação entre as variavéis questionário (THI) e a onda III da
orelha direita.
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Figura 3. Relação entre as variavéis questionário (THI) e a onda I da orelha
esquerda.

O zumbido pode gerar mudança na excitabilidade do
nervo auditivo (KALTENBACH, 2006), como também
comprometimento na via auditiva no tronco encefálico baixo
(SANTOS FILHA, 2009), esta pode ser a causa da diminuição
da latência na onda I, já que a onda I se encontra localizada
na região distal ao nervo.
Estes resultados também foram encontrados em uma
pesquisa realizada com animais, sendoobservada diminuição
significativa nas latências P1 após a indução do zumbido,
indicando diminuição do impulso excitatório da atividade
neural e sugerindohiperatividade no núcleo coclear(LOWE,
WALTON, 2015).
Outros estudos observaram o aumento de algumas
latências absolutas e interpicos em indivíduos com zumbido
quando em comparação com indivíduos com audição normal,
sugerindo alterações em nível de tronco encefálico alto
(BINDI, 2012) (LEMAIRE, BEUTTER, 1995)(KADLEC,
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MENDEL, 1997)(KEHRLE et.al, 2008) (SANTOS FILHA,
2009).
Ao dividir o questionário THI, de acordo com as suas
subclassificações,observaram-se17,8%com
grau
suave,
35,7% leve, 21,4% moderado, 10,7% severo e 14,2%
catastrófico.
De acordo com a classificação de Schwartz (1989), das
pessoas que obtiveram grau suave no THI, 10,7%delas
obtiveram atraso nas latências absolutas da onda I e3,5% na
onda III da orelha direita.
No grau leve, 7% obteve atraso nas latências absolutas
da onda I, 7% na onda III e 3,5% na onda V da orelha direita.
Na orelha esquerda, 3,5% obtiveram atraso na onda III e 3,5%
na onda V. Já em relação as latências interpicos, uma 3,5%
obtiveram atraso na latência interpico I – III, e 3,5% na I - V da
orelha esquerda.
Considerando as pessoas de grau moderado, 3,5%
obtiveram atraso na latência da onda V na orelha direita e
3,5% na onda I da orelha esquerda. Já em relação as
latências interpicos, da orelha direita,3,5% obtiveram atraso na
latência I – III e 7% na III –V.
No grau severo, 3,5% obtiveramatraso na latência
absoluta da onda V na orelha direita e 3,5% na onda III da
orelha esquerda.Nas latências interpicos,3,5% apresentaram
atraso na latência III – V da orelha direita, já na orelha
esquerda, 3,5% obtiveramatraso na latência interpico I – III e
3,5% na I – V.
E no grau catastrófico do questionário, 3,5% obtiveram
atraso na latência absoluta da onda V na orelha direita e na
orelha esquerda,3,5% na onda III e 3,5% na onda V. Em
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relação as latências interpicos,3,5% obtiveramatraso na
latência interpico I – III, 3,5% na III – V e 3,5% na I - V da
orelha direita e na orelha esquerda, 3,5% obtiveramatraso na
latência interpico I – III, 3,5% na III – V e 3,5% na I - V.
Os dados mostram significância apenas na onda I, não
ocorrendo alteração na mesma, no entando foi observada
modificação na latência de outras ondas, mostrando que
podem ocorrer alterações no PEATE em indivíduos com
zumbido.
4

CONCLUSÕES

Foi observada uma correlação negativa entre os valores
do questionário e as latências absolutas da onda I, em ambas
as orelhas, e da onda III, na orelha direita. Ou seja, quanto
maiores os valores do questionário, menoresforam os valores
das ondas. Assim, quanto mais incômodo ocorre com o
zumbido, menor o valor das latências.
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1

RESUMO: A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem, foi desenvolvida em parceria entre gestores do SUS,
sociedades
científicas,
sociedade
civil
organizada,
pesquisadores, acadêmicos e agências de cooperação
Internacional. Em face do exposto, este estudo surgiu do
interesse em discutir as principais dificuldades dos homens na
busca pelo atendimento especializado em saúde, o que
evidencia e justifica a necessidade deste estudo.Trata-se de
um estudo bibliográfico do tipo exploratório descritivo de
abordagem qualitativa, em que foram utilizados livros,
periódicos e bases de dados on-linedos últimos dez anos. Um
dos principais objetivos desta Política é promover ações de
saúde que contribuam significativamente para a compreensão
da realidade singular masculino nos seus diversos contextos
socioculturais e político-econômicos. Possibilitando o aumento
da expectativa de vida e a redução dos índices de
morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis nessa
população. A implementação da política deverá ocorrer de
forma integrada às demais políticas existentes, numa lógica
hierarquizada de atenção à saúde, priorizando a atenção
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primária como porta de entrada de um sistema de saúde
universal, integral e equânime.
Palavras-chave: Enfermagem. Sistema Único de Saúde.
Homens.
1

INTRODUÇÃO

Com o passar dos séculos, inúmeras descobertas
foram feitas não só sobre a vida como também sobre a
qualidade da saúde do ser humano. Todavia, uma parte
realmente importante não foi tratada com a devida atenção,
pois, em todo o tempo, o homem foi criado e educado para ser
o mantenedor, aquele que jamais poderia faltar e sua saúde
era deixada de lado, enquanto ele ainda pudesse prover
sustento à sua família. No fim da primeira década do século
XXI, porém, o Brasil despontou para uma nova realidade e um
homem com os mesmos afazeres de sempre, preocupa-se,
agora, com a própria saúde e busca novos hábitos que
aumentem sua qualidade de vida (BRAZ, 2005).
Assim, este estudo surgiu do interesse em discutir as
principais dificuldades dos homens na busca pelo atendimento
especializado em saúde, visto que ele, diferentemente das
mulheres, busca ajuda apenas em caráter de emergência e
não como hábito preventivo.
Para tanto, torna-se necessário desenvolver novas
estratégias de envolvimento desses profissionais, na tentativa
de desmitificar aspectos culturais e institucionais que
interferem na disposição do serviço à clientela masculina,
fazendo com que o homem entenda a necessidade da procura
por atendimento, sobretudo, dos serviços de prevenção de
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doenças, o que evidencia e justifica a necessidade deste
estudo.
2

MATERIAS E METÓDO

Para a realização deste estudo foi feita uma revisão
bibliográfica, técnica que aceita que o autor avalie de forma
crítica os resumos dos textos disponíveis sobre o tema
pesquisado, apresentando como resultado a aquisição atual
do conhecimento sobre o assunto (GIL, 2010).
Permite, também, a aproximação de alguns aspectos
que contribuem para o desenvolvimento de outras pesquisas,
ou seja, a oportunidade de lidar com grande quantidade de
definições, conceitos e análise metodológica de um tópico
específico.
Este estudo foi construído através do levantamento de
dados encontrados na literatura já existente. Foi realizada uma
revisão descritiva dos últimos dez anos (2005-2015), com
estratégia de busca elaborada utilizando livros dispostos no
acervo da Biblioteca Central do IESP-PB e artigos indexados
nas bases de dados LILACS, SciELO, PubMed , Medline e
Bireme.
As palavras-chave e os termos descritivos mais
encontrados nos resumos foram computados e uma carta de
termos foi elaborada para compor combinações de palavras
que possuíam a melhor sensibilidade e especificidade à
pesquisa. As palavras-chave escolhidas e os cruzamentos das
palavras-chave utilizadas com descritores encontrados no
MeSH e DeCS foram: (Inglês: Men's health; Português: Saúde
do homem); (Inglês: Care; Português: Cuidado).
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3

RESULTADOS E DIESCURSÃO

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem foi instituída pela Portaria GM, nº 1944, de 27 de
agosto de 2009. O Plano de Ação Nacional (2009-2011), parte
integrante deste documento, sob o título Matriz de
Planejamento do Plano de Ação Nacional (2009-2011), foi
desenvolvido pela Área Técnica da Saúde do Homem – ATSH
/ Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas –
DAPES / Secretaria de Atenção à Saúde – SAS, entre
dezembro de 2008 e junho de 2009, em consonância com a
Constituição Federal de 1988, as Leis 8.080 e 8.142, de 1990,
o Pacto pela Saúde, o Mais Saúde e documentos referentes
ao Sistema de Planejamento do SUS (BRASIL, 2009).
O principal objetivo do programa é promover a saúde
no gênero, e a compreensão das singularidades masculinas e
seus contextos socioculturais e político-econômicos,
respeitando
suas
diferenças
e
atendendo
suas
particularidades de acordo com suas necessidades, levando à
redução dos índices de mortalidade por causas previsíveis e
evitáveis entre essa população (BRASIL, 2008).
O Ministério da Saúde, nos 20 anos do Sistema Único
de Saúde – SUS, apresenta uma das prioridades desse
governo, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem, desenvolvida em parceria entre gestores do SUS,
sociedades
científicas,
sociedade
civil
organizada,
pesquisadores, acadêmicos e agências de cooperação
internacional (BRASIL, 2008).
A pluralidade das instituições envolvidas nessa
construção é um convite e um desafio à consideração da
saúde do homem brasileiro nas suas idiossincrasias e
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similaridades nos 5.561 municípios, 26 estados e no Distrito
Federal. Nesse sentido, a política traduz um longo anseio da
sociedade ao reconhecer que os agravos do sexo masculino
constituem verdadeiros problemas de saúde pública (BRASIL,
2009; CONASS, 2009).
Um dos principais objetivos dessa Política é promover
ações de saúde que contribuam significativamente para a
compreensão da realidade singular masculina nos seus
diversos contextos socioculturais e político-econômicos; outro,
é o respeito aos diferentes níveis de desenvolvimento e
organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão.
Este conjunto possibilita o aumento da expectativa de vida e a
redução dos índices de morbimortalidade por causas
preveníveis e evitáveis nessa população (FIGUEIREDO,
2005).
O Ministério da Saúde vem cumprir seu papel ao
formular a Política que deve nortear as ações de atenção
integral à saúde do homem, visando estimular o autocuidado
e, sobretudo, o reconhecimento de que a saúde é um direito
social básico e de cidadania de todos os homens brasileiros.
A Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996 regula o § 7º
do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento
familiar. O Ministério da Saúde com portaria nº 1.944, de 27 de
agosto de 2009, institui no âmbito do Sistema Único de Saúde,
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a
política que visa promover a melhoria das condições de saúde
da população masculina brasileira, contribuindo, de modo
efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade dessa
população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de
risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos
serviços de assistência integral à saúde e a portaria nº 1.946,
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de 27 de agosto de 2009 que estabelece recursos a serem
incorporados ao limite financeiro de Média e Alta
Complexidade dos Estados e Municípios. Os recursos
estabelecidos nessa portaria perfazem, no montante, o valor
anual de R$ 14.215.166,77 – quatorze milhões, duzentos e
quinze mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e sete
centavos (BRASIL, 2009; ROCHA, 2008).
Dessa forma, a Política de Atenção Integral à Saúde
do Homem se estabeleceu mediante um recorte estratégico da
população masculina na faixa etária de 25 a 59 anos. Isto não
deve configurar uma restrição da população alvo, mas uma
estratégia metodológica(BRASIL, 2008; CONASS, 2009).
Considerando que representações sociais sobre a
masculinidade vigente comprometem o acesso à atenção
integral, bem como repercutem de modo crítico na
vulnerabilidade dessa população a situações de violência e de
risco para a saúde, os profissionais de saúde enfrentam
desafios culturais acerca da imagem social construída em
torno da figura masculina, reprodutora, provedora e macho
dominante, além do esforço em implementar a política pública
estabelecida para cuidar da saúde do homem (CONASS,
2009).
De acordo com alguns estudos várias razões, mas, de
um modo geral, podem agrupar as causas da baixa adesão
em dois grupos principais de determinantes, que se estruturam
como barreiras entre o homem e os serviços e ações de saúde
(BRAS, 2005) a saber: barreiras socioculturais e barreiras
institucionais.
A saúde do homem tem sido uma temática pouco
abordada e discutida em contraposição à saúde da mulher, a
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qual é objeto de políticas públicas e de várias investigações
(BRAZ, 2005).
As Unidades Básicas de Saúde – UBS, como
provedoras de ações de promoção e prevenção de saúde,
através de programas destinados a toda população, tem
adquirido uma imagem disseminada, de que seus serviços são
destinados quase que exclusivamente para mulheres, crianças
e idosos, por terem programas específicos para esse público.
Como consequência, temos a pouca presença masculina nas
UBS (FIGUEIREDO, 2005).
A ausência de um programa específico para o homem
e a identidade masculina relacionada a seu processo de
socialização, pode ser uns dos principais fatores que nos
levam aos indicadores atuais da Saúde, tendo como principais
causas de morte masculina, as doenças cardiovasculares e as
neoplasias malignas, as quais com a realização de exames
periódicos de prevenção podem ser evitadas ou minimizadas e
através de um diagnóstico precoce a probabilidade de um
tratamento eficaz aumenta significativamente (FIGUEREDO,
2005).
É importante lembrar que a área da saúde, em
especial a da saúde da mulher, experimentou consideráveis
avanços nas últimas décadas. Programas visando à redução
das mortes materna e infantil, programas de combate ao
câncer cérvico-uterino e câncer de mama são alguns
exemplos desses avanços. Naturalmente, tais conquistas
tiveram a participação ativa dos homens, como pais, como
cidadãos ou como profissionais das esferas executivas
governamentais (PASCHOALICK; LACERDA; CENTA, 2006).
Longe de sugerir um "movimento machista", com o
intuito de ampliar as discussões acerca das questões que
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envolvem os homens, cabe enfatizar a necessidade de
semelhante mobilização política para reverter a atual situação
da saúde masculina, acrescentaram Paschoalick; Lacerda e
Centa (2006).
Fato observado em décadas anteriores mostrou que
na tentativa de melhoria dos indicadores desfavoráveis às
mulheres, foram adotadas políticas públicas de resolução,
investindo na criação de Institutos e Serviços de Saúde da
Mulher (BRAS, 2005). Com o intuito de obedecer ao princípio
da equidade se faz necessário, em meio aos indicadores
atuais de saúde masculina, a adoção de políticas de saúde
direcionada ao sexo masculino.
É importante destacar que o espaço das UBS
(Unidades Básicas de Saúde) deve ser repensado na
perspectiva de gênero. Ressalta-se a necessidade de uma
mudança na crença de que o espaço do atendimento à saúde
é um local feminilizado, para que se possam incluir as
necessidades de saúde do homem. Isso ocorre, certamente,
devido a nossa sociedade ser tradicionalmente patriarcal,
sendo, o homem, considerado como o provedor da família,
necessitando, portanto, mostrar uma figura forte, invencível,
imune às doenças.
A Política Nacional de Atenção à Saúde do homem,
implantada pelo SUS, é muito mais que a prevenção ao
câncer de próstata; ela tenta trabalhar questões culturais e
também como encarar o exercício da paternidade. Avaliando o
homem, deve-se levar em consideração o fato do número
expressivo de etilistas, tabagistas e, o mais grave de tudo isso,
a exposição a atividades de risco, como, sedentarismo,
alimentação pouco balanceada e alto consumo de gordura,
sobrevindo, com isso, o excesso de peso. A mortalidade em
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homens entre 20 e 29 anos é 15 vezes maior que em
mulheres nessa faixa etária, índice esse que se eleva com a
violência (ROCHA, 2008).
Há uma atenção muito grande voltada à construção do
gênero masculino de não aderir a ações preventivas como
fator principal da não procura masculina pelos serviços
primários de saúde, destacando-se como assunto complexo e
de difícil resolução (LEANDRO JUNIOR; LIMA, 2009).
Histórica e culturalmente, os homens não procuram
periodicamente os serviços de saúde. Apenas quando os
sintomas os incomodam é que decidem buscar atendimento e
isso deriva, muitas vezes, de diagnósticos de doenças severas
e irreversíveis. Essa situação é agravada devido a que os
homens têm dificuldade em reconhecer suas necessidades,
principalmente no Universo Preventivo, em que, na maioria
das vezes, não temos sinais ou sintomas.
Diante dessa situação, o Ministério da Saúde,
cumprindo com sua função reguladora, tem buscado atualizar
o Modelo de Atenção Nacional de Atenção Integral em Saúde
da população masculina, que tem como propósito essencial
orientar a oferta de serviços de saúde dirigidos a esse grupo
da população.
Vale dizer, e isso se encontra registrado em Brasil
(2008), que “ [...] o cuidado é culturalmente considerado como
sendo feminino e as mulheres são educadas, para
desempenhar e se responsabilizar por este, sendo
historicamente atribuída ao homem a responsabilidade pelo
sustento da família (BRASIL, 2008 p. 6).
Entretanto, pela seriedade e necessidade desse
atendimento, o Ministério da Saúde se preocupou em instituir
uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do homem,
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Projeto de Lei do Senado nº 241 de 25 de setembro de 2013.
No Artigo Primeiro estabelece o caráter permanente, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a ser formulada,
implementada e mantida pelas diversas instâncias gestoras do
Sistema.
Diante disso, Santos et al (2009) argumentavam sobre
a necessidade do oferecimento de cursos de capacitação para
os enfermeiros que envolvam a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Homem (PNAISH), visto serem esses
profissionais aqueles que fazem o primeiro contato com essa
população, acentuando a importância de que esses serviços
tenham condições de infraestrutura, de pessoal, de
equipamentos e de materiais a fim de garantir uma assistência
qualificada à população masculina. Vale destacar, ainda, que
isso se dá pelo fato de os homens serem considerados
provedores do sustento, rejeitando assim a possibilidade de
adoecer.
Hoje, sabe-se que os homens apresentam um perfil de
morbilidade caracterizado por enfermidades crônicas, lesões
de causa externa, transtornos mentais, transtornos do
comportamento por uso de álcool e outras drogas,
intoxicações e doenças transmissíveis.
A esse perfil epidemiológico somam-se diversos
fatores que o tornam mais complexo: o insuficiente cuidado de
sua saúde, a escassa utilização dos serviços de saúde, a
complexa construção social e cultural da masculinidade, a
percepção de invulnerabilidade e as condutas de constantes
exposições de riscos devido à natureza de seu trabalho.
Pesquisa realizada por Santos et al (2009) apontou
que, embora os profissionais de saúde, sobretudo os da
enfermagem, tenham sido sensibilizados para a atuação à
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comunidade masculina; através de visitas às Unidades de
Saúde, com o objetivo de se observar as ações desenvolvidas
com a referida clientela, percebe-se uma baixa adesão dos
profissionais em implantar ações ou estratégias para o
atendimento do homem, o que culmina em dificuldade de
acesso.
Ainda de acordo com Santos et al (2009), ao tratarem
do assunto, argumentaram que para incrementar e qualificar o
atendimento a saúde do homem faz-se necessário adotar
ações de caráter preventivo, com a utilização da mídia para
auxiliar na conscientização da sociedade sobre esta
problemática de saúde, enfatizaram a necessidade de
melhores condições de trabalho, pois por mais que os
enfermeiros estejam capacitados para o atendimento aos
homens, se não houver uma infra-estrutura que envolva
material e pessoal em condições satisfatórias para prestar
uma assistência qualificada, além de boas condições de
ambiente físico, o atendimento a esta população poderá ficar
prejudicado.
Na enfermagem, a ação educativa tem um papel
político-pedagógico de grande alcance, dado o poder
multiplicador que cada um dos trabalhadores da enfermagem
deve assumir no desempenho das práticas de cuidado. Para
assumir esse papel implícito no ato de cuidar, os enfermeiros
devem fazer uma análise crítica de sua própria formação
acadêmica, identificando as lacunas de conteúdo filosófico,
sociopolítico, histórico e antropológico (BRASIL, 2009).
Os resultados do estudo revelam a necessidade de
uma intervenção mais ampla sobre a atenção à saúde do
homem na rede básica, visando à promoção, prevenção, cura
e reabilitação das condições de saúde. Nesse contexto,
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constata-se que para atuar com essa parcela da população
faz-se necessário um fazer técnico imbuído de valores,
sentimentos, criatividade, emoção e comprometimento com a
transformação da realidade (RADIS, 2008).
O
reconhecimento
dos
fatores
de
ordem
biopsicossocial, econômica e cultural que envolvem os seres
humanos, considerando as diversidades delineadas pelas
questões de gênero, constitui um saber necessário ao
enfermeiro (MONTEIRO et al, 2009).
Esse saber permite o estabelecimento de estratégias
inclusivas e prioritárias na promoção à saúde, visando
aumentar a visibilidade das necessidades específicas da
população masculina mediante ações mais efetivas para o
cuidado de saúde (MONTEIRO et al, 2009).
O enfrentamento do quadro epidemiológico dos
problemas de saúde pública que acometem o contingente
masculino requer do enfermeiro que atua na atenção básica
um fazer ousado e inovador na valorização do saber popular e
na descoberta de potencialidades condutoras da evolução
humana e profissional (RADIS, 2008).
Entende-se, assim, que a participação do enfermeiro
nos serviços de Atenção Básica nessa nova política é de
grande importância, considerando-se que o Ministério de
Saúde acredita que esse profissional deve estar mais bem
capacitado para desenvolver o cuidado assistencial e
gerencial das políticas públicas de saúde, hoje entendendo a
necessidade de mudar os hábitos da população masculina no
que se refere à busca da prevenção da doença antes que
essa se instale e o quadro seja de difícil reversão.
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4

CONCLUSÃO

Este estudo mostra a venerabilidade deste programa
federal, é válido comentar que a Atenção Integral à Saúde do
Homem, além de evidenciar os principais fatores de
morbimortalidade,
explicita
o
reconhecimento
de
determinantes sociais que resultam na vulnerabilidade da
população masculina aos agravos à saúde.
Mas a presente política enfatiza a necessidade de
mudanças de paradigmas no que concerne à percepção da
população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde
e a saúde de sua família. Considera essencial que, além dos
aspectos educacionais, entre outras ações, os serviços
públicos de saúde sejam organizados de modo a acolher e
fazer com que o homem sinta-se parte integrante deles.
O enfermeiro das USF deverá criar estratégias e
parcerias para conquistar esta clientela, realizando visitas com
palestras nas empresas, igrejas, associações, sindicatos, pois,
a assistência de enfermagem no acolhimento na saúde do
homem, deverá ser sistematizada em amplitude holística.
Essa política tem como princípios a humanização e a
qualidade, que implicam na promoção, reconhecimento e
respeito à ética e aos direitos do homem, obedecendo às suas
peculiaridades socioculturais. Para cumprir esses princípios de
humanização e da qualidade da atenção integral devem-se
considerar o que preconiza o Conselho Nacional de Saúde do
Homem que cabe orientar sobre as ações e serviços de saúde
para a população masculina, com integralidade e equidade,
primando pela humanização da atenção, mudar paradigmas
no que concerne à percepção da população masculina em
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relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família,
capacitar tecnicamente os profissionais de saúde para o
atendimento ao homem, além da ênfase nos aspectos
educacionais, os serviços devem ser organizados de modo a
acolher e fazer com que o homem sinta-se parte integrante
deles, implementar a Política do Homem de forma integrada
às demais políticas existentes, priorizando a atenção primária
como porta de entrada de um sistema de saúde universal,
integral e equânime .
O estudo apontou que uma questão para a não
procura pelos serviços de saúde pelos homens está ligada à
sua posição de provedor. Alegam, ainda, que o horário do
funcionamento dos serviços coincide com a carga horária do
trabalho.
Não se pode negar que na preocupação masculina a
atividade laboral tem um lugar destacado, sobretudo em
pessoas de baixa condição social, o que reforça o papel
historicamente atribuído ao homem de ser o responsável pelo
sustento da família. Entretanto, ainda que isso possa
constituir-se, em muitos casos, em barreira, há de se destacar
que grande parte das mulheres, de todas as categorias
socioeconômicas, faz, hoje, parte da força produtiva, inseridas
no mercado de trabalho, e nem por isso deixam de procurar os
serviços de saúde e essa cultura deve ser evidenciada ao
homem para que ele elimine suas reservas, entendendo que
ele também é um cidadão e, portanto, com direitos a zelar por
sua saúde.
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RESUMO: A obesidade é uma doença de alta prevalência
com importantes implicações sociais, psicológicas e médicas.
Esta patologia associa-se com grande frequência a condições
tais como dislipidemia (DL), diabetes (DM) e hipertensão
arterial (HA), que favorecem a ocorrência de eventos
cardiovasculares, principal causa de morte em nosso país. O
trabalho tem como objetivo verificar os fatores de risco
(alimentação e sedentarismo) para o desenvolvimento de
doenças crônicas não transitiveis, como: obesidade, diabetes
e hipertensão. A pesquisa constituiu-se de 10 colaboradores
da oficina e do escritório, de uma empresa de refrigeração
localizada no Município de Caicó-RN. Observou-se que a
prevalência de obesidade aumentou com a idade. 40% dos
entrevistados foram classificados como portadores de algum
risco para eventos cardiovasculares e glicemia alta, segundo o
IMC (p = 0,05). A prevalência de obesidade abdominal foi de
40%, enquanto que 75% eram sedentários, ocorrendo uma
maior frequência de obesidade nestes indivíduos que não
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realizavam atividade física consistente (IC 95%, p < 0,001).
Conclui-se que os indivíduos obesos dessa empresa,
apresentam em relação à população normal uma associação
maior a outros fatores de risco cardiovascular envolvidos na
síndrome metabólica como hipertensão arterial, diabetes
mellitus e obesidade.
Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus.
Doenças Cardiovasculares.
1 INTRODUÇÃO
A obesidade representa o problema nutricional de maior
ascensão entre a população observado nos últimos anos
Monteiro et al. (1995), sendo considerada uma epidemia
mundial, presente tanto em países desenvolvidos como
naqueles em desenvolvimento (BLUMENKRANTZ, 2004). As
tendências de transição nutricional decorrentes da
urbanização e industrialização ocorridas neste século
direcionam para uma dieta mais ocidentalizada, com especial
destaque para o aumento da densidade energética, maior
consumo de carnes, leite e derivados ricos em gorduras, e
redução do consumo de frutas, cereais, verduras e legumes, a
qual, aliada à diminuição progressiva da atividade física,
converge para o aumento no número de casos de obesidade
em todo o mundo (FRANCISCHI et al., 2000 e LERARIO et al.,
2002).
Problemas crônicos associados com obesidade podem
ser agrupados em: doenças cardiovasculares, condições
associadas com resistência à insulina, alguns tipos de câncer
e doença da vesícula. Indivíduos obesos apresentam pelo
menos o dobro da chance de desenvolver diabetes,
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resistência à insulina, dislipidemia, apnéia, doença da
vesícula, hipertensão, doença coronariana, osteoartrite e gota
(WORLD
HEALTH
ORGANIZATION,
1997).
Essas
associações e o crescente aumento na prevalência de
obesidade, bem como de outros fatores de risco para doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT), como inatividade física,
tabagismo, pressão e colesterol elevados são responsáveis
por grande parcela dos gastos em saúde (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2002).
A obesidade é uma doença de alta prevalência com
importantes implicações sociais, psicológicas e médicas
(OLIVEIRA e SILVA, 1997). Esta patologia associa-se com
grande frequência a condições tais como dislipidemia (DL),
diabetes (DM) Manson et al., (1990) e hipertensão arterial
(HA) Ryan et al., (1994), que favorecem a ocorrência de
eventos cardiovasculares Stern, 1995
Mykkanen et al.,
(1992), principal causa de morte em nosso país (LUTOFO,
1998).
A Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN)
Coutinho et al., (1991) mostrou que a prevalência do excesso
de peso acompanha o aumento do poder aquisitivo,
principalmente entre os homens, e que, do total de obesos
brasileiros, mais de 70% eram mulheres. Os determinantes
desta maior prevalência de obesidade entre as mulheres são
ainda desconhecidos. No ano de 1997, Monteiro et al. (2000)
identificaram obesidade em 6,9% dos homens e 12,5% das
mulheres das regiões Sudeste e Nordeste.
Pelo fato de a obesidade e suas doenças associadas
serem um problema em constante ascensão no Brasil e no
mundo, decidiu-se realizar uma investigação para avaliar o
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estado nutricional e identificar os principais fatores de risco
para o desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis em um grupo de colaboradores pertencentes a
uma empresa de refrigeração do município de Caicó, Rio
Grande do Norte.
2 MATERIAIS E MÉTODO
A população estudada constituiu-se de colaboradores
da empresa e do escritório, de ambos os gêneros, de uma
empresa de refrigeração localizada no Município de Caicó, Rio
Grande do Norte. Para seleção da amostra (n = 10 utilizou-se
o nível de confiança de 95% com o erro amostral de 5%).
Para a avaliação antropométrica, coletara peso,
estatura e circunferência da cintura. Reuniram-se ainda os
dados referentes à idade e à escolaridade. Em cada um dos
colaboradores, verificou-se a pressão arterial e foi
determinada a glicemia capilar em jejum.
Os indivíduos foram pesados descalços e com o
mínimo de vestimentas, em balança eletrônica da marca
Kratos-Cas, modelo Linear (Taboão da Serra, Brasil), com
capacidade máxima de 150 kg e subdividida em 50g. A
estatura foi verificada com o auxílio de um estadiômetro tipo
trena, marca SecaR, estando o colaborador em posição ereta,
com os pés juntos, mãos ao lado do corpo e cabeça
posicionada num ângulo de 90º.
A medida da circunferência da cintura foi obtida
segundo Cameron (1984), com o auxílio de uma fita métrica
extensível, de material resistente, com precisão de 0,1cm e
150 cm, estando o indivíduo despido nesta região, em pé, com
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os pés juntos, os braços estendidos lateralmente e o abdômen
relaxado. Para identificar excesso de massa de gordura na
região do tronco, utilizaram-se os pontos de corte sugeridos
por (HAN et al., 1995).
A obesidade e o sobrepeso foram avaliados mediante o
cálculo do índice de massa corporal (IMC) (WHO, 1997 e
CONSENSO LATINO AMERICANO DE OBESIDADE, 1999).
Verificou-se o peso dos indivíduos vestindo roupas leves e
descalços utilizando-se uma balança portátil com capacidade
de registrar 120 kg e uma precisão de 0,1 kg. Para a
determinação da estatura utilizaram- se trenas metálicas com
escala de 0,5 cm. Foram consideradas obesas as pessoas
cujo IMC era igual ou superior a 30 kg/m 2, e com sobrepeso
aquelas com IMC entre 25 e < 30 kg/m 2. A circunferência
abdominal (CA, em cm) foi definida como a menor medida de
uma circunferência no nível da cicatriz umbilical, no final do
movimento expiratório. Aqueles com CA acima de 102 cm, no
caso de homens, e acima de 88 cm, em se tratando de
mulheres, foram caracterizados como portadores de
obesidade abdominal (tipo centrípeto) (CONSENSO LATINO
AMERICANO DE OBESIDADE, 1999). Indivíduos que
negavam prática regular de atividade física, com frequência ≥
2 vezes por semana, e duração mínima de 30 min, foram
considerados sedentários (RABELO et al., 1999).
A aferição da PA seguiu critérios definidos pelo (VI
JOINT NATIONAL COMMITTEE, 1997). Inicialmente, todos os
procedimentos foram explicados ao entrevistado sendo
conferidas informações referentes a não realização de esforço
físico, fumo ou ingesta de cafeína durante 60min anteriores à
aferição da PA. Esta foi medida pelo método indireto, com
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manômetros aneróides (Tycos®) periodicamente calibrados
contra manômetros de mercúrio. Foram utilizados manguitos
de diferentes tamanhos para que pudessem envolver pelo
menos 80% do braço do entrevistado, que permaneceu
sentado em uma cadeira com as costas apoiadas. O aparelho
sempre foi colocado 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, com
o manômetro sobre o braço livre de roupas, apoiado ao nível
do precórdio e com a palma da mão voltada para cima. As
determinações das pressões sistólica e diastólica seguiram as
fases de Korotkoff: a fase I determinava a pressão sistólica e a
fase V determinava a pressão diastólica. Quando os
batimentos persistiam até o nível zero, determinávamos a
pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de
Korotkoff). A PA foi registrada com variação de 2 mmHg.
A glicemia capilar foi medida com glicosímetro modelo
Glucotrend MDD/97/56, marca Boehringer Mannheim
(Itapecerica da Serra, São Paulo), que faz a determinação
através de fotometria de reflectância. Para os diagnósticos de
diabetes mellitus II e de alteração da glicemia de jejum, foram
utilizados os pontos de corte propostos pelo Consenso
Brasileiro de Diabetes (2002) figura 1 e 2.

Figura 1 e 2: Coleta de dados antropométricos, verificação da pressão
arterial e glicemia capilar em jejum.
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A escolaridade foi classificada em cinco categorias: ensino
fundamental I, ensino fundamental II, ensino médio, técnico
profissional e ensino superior.
As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do
programa Bio Start 5.3. Para testar as associações entre
variáveis de classificação, utilizou-se o qui-quadrado, e a
razão de chances foi adotada no caso de associações entre
duas variáveis binominais. Os ajustes nas razões de chances
foram realizados por meio da regressão logística. Os dados
foram considerados normais e o nível de significância foi o de
0,05.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram avaliados 10 indivíduos, 70% do sexo masculino
e 30% do sexo feminino. Houve predomínio de pessoas da
raça pardo com 80%. A idade variou de 21 a 51 anos
(31,1±9,1) anos. A média da idade dos homens foi de 30,5±9,8
(21 a 51) anos e a das mulheres 19,4±18,8 (22 a 40) anos. No
que se refere à situação socioeconômica, 70% da amostra tem
uma renda mensal familiar de até 2 salários mínimos e 70%
tem o ensino médio completo.
Em 2003, no Brasil, o excesso de peso afetava 41,1%
dos homens e 40% das mulheres, sendo a obesidade
predominante em 8,9% dos homens e 13,1% das mulheres
adultas do país. Assim, os obesos representavam 20% do total
de homens e um terço das mulheres com excesso de peso
(MARIATH et al., 2007).
Estudando a prevalência de obesidade em adultos e
seus fatores de risco, Gigante et al. (1997) constataram que
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21% da amostra apresentou obesidade, enquanto quase 40%
apresentaram sobrepeso.
Quantos às doenças crônicas associadas, 40% da
população referida, 10% (Hipertensão Arterial, Diabetes
Mellitus e Obesidade), 10% (Obesidade), 10% (Problema
Auditivo) e 10% (Gastrite). As prevalências ajustadas pela
idade de DM e HA foram respectivamente de 10% e 20%. Os
obesos relataram 1,8 vezes mais HA (p=NS) e 2,0 vezes mais
DM (p=NS) em relação aos não obesos.
A prevalência de excesso de peso ajustada pela idade
(IMC ≥ 25 Kg/m2) foi de 90%, sendo que destes, 40%
apresentaram sobrepeso (25 ≤ IMC < 30 Kg/m 2) e 40% eram
obesos (IMC ≥ 30 Kg/m2). Entre os indivíduos obesos, a
maioria era do sexo feminino, com 75%, enquanto apenas
25% dos homens apresentaram tal distúrbio (IC95% p<0,001).
Observou-se que a prevalência de obesidade aumentou
com a idade, sendo cerca de duas vezes mais elevada a partir
dos 30 anos do que no grupo com idade entre 21 e 29 anos (p
= 0,05). Por outro lado, a partir dos 50 anos ocorreu uma
significativa diminuição na prevalência de obesidade (tabelas 1
e 2).
Tabela 1. Prevalência de obesidade (IMC ≥ 30 Kg/m2) ajustada pela idade
em Caicó, RN.
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Variáveis
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
21 – 30
31 – 40
41 – 51
Hipertensão
Sim
Não
Diabetes
Sim
Não
Sedentarismo
Sim
Não

Prevalência (%)

Valor de p

70
30

<0,001

60
30
10

<0,001

20
80

<0,001

20
80

<0,001

60
40

<0,001

Tabela 2. Prevalência de obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2) segundo
a idade e o sexo.
Idade
Homens
Mulheres
Total
21 – 30
5 (50%)
1 (10%)
6 (60%)
31 – 40
1 (10%)
2 (20%)
3 (30%)
41 – 51
1 (10%)
0 (0%)
1 (10%)
Valor de p
0,05
0,05
0,5
Observou-se que 40% dos entrevistados foram
classificados como portadores de algum risco para eventos
cardiovasculares segundo o IMC e circunferência abdominal
baseando-se numa orientação da (OMS, 1997) (tabela 3).
Segundo
Mancini (2001),
vários
distúrbios
fisiopatológicos são causados pela obesidade, principalmente
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nas pessoas com IMC acima de 30 kg/m 2. Podem ser citados
os distúrbios cardiovasculares (hipertensão arterial sistêmica,
hipertrofia ventricular esquerda com ou sem insuficiência
cardíaca, doença cérebro-vascular, trombose venosa
profunda,
entre
outros),
distúrbios
endócrinos
(diabetes mellitustipo
II,
dislipidemia,
hipotireoidismo,
infertilidade e outros), distúrbios respiratórios (apneia
obstrutiva do sono, síndrome da hipoventilação, doença
pulmonar restritiva).
Tabela 3. Distribuição da população segundo o índice de massa corporal
(IMC) e circunferência abdominal (CA) - classificação do risco
cardiovascular de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

IMC (Kg/m2)
25 ≤ IMC < 30
30 ≤ IMC < 35
35 ≤ IMC < 40
IMC ≥ 40

CA Normal – Risco
50% Aumentado
10% Alto
0% Muito Alto
0% Extremamente
Alto

CA Elevado – Risco
0% Muito Alto
10% Muito Alto
20% Muito Alto
10% Extremamente
Alto

Critérios da Organização Mundial de Saúde; CA normal: ≤ 102 cm para
homens e ≤ 88 cm para mulheres; CA elevada: >102cm para homens e >
88cm para mulheres.

A prevalência de obesidade abdominal foi de 40%,
enquanto que 75% eram sedentários, ocorrendo uma maior
frequência de obesidade nestes indivíduos que não realizavam
atividade física consistente (IC 95% p < 0,001).
Atualmente, sabe-se que é a localização abdominal de
gordura (obesidade central) que se mostra mais associada a
distúrbios metabólicos e riscos cardiovasculares como
dislipidemias, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Medidas
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regionais de obesidade, entre as quais a circunferência da
cintura, são capazes de fornecer estimativas de gordura
centralizada que, por sua vez, está relacionada à quantidade
de tecido adiposo visceral (MARIATH et al., 2007).
A hipertensão arterial e diabetes mellitus apresentaram
em um indivíduo obeso e com excesso de gordura
abdominal.A hipertensão arterial, a qual está associada a
fatores familiares, genéticos e ambientais e que acomete
jovens adultos de 20 a 45 anos, prevalece seis vezes mais em
obesos do que em não obesos. O aumento de 10% na gordura
corporal reflete aumento significativo da pressão arterial
(FRANCISCHI et al., 2000).
Não se verificou associação entre obesidade e variáveis
socioeconômicas como renda familiar, grau de instrução e
raça.
Foi feita a orientação aos funcionários, para realizarem
atividade física e terem uma alimentação saudável e
equilibrada, afim de uma vida saudável.
4 CONCLUSÕES
Conclui-se que os indivíduos obesos dessa empresa,
principalmente aqueles com excesso de adiposidade no
abdômen, apresentam em relação à população normal uma
associação maior a outros fatores de risco cardiovascular
envolvidos na síndrome metabólica como hipertensão arterial,
diabetes mellitus e obesidade.
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RESUMO:O Pré-natal é a assistência realizada às gestantes
durante todo o desenvolvimento da gravidez e deve assegurar
o desenvolvimento da gestação, o enfermeiro pode
acompanhar integralmente o pré-natal de baixo risco e, para
isto, dispõe de ferramentas como a Sistematização da
Assistência em Enfermagem (SAE), mas atualmente utiliza
manuais do Ministério da Saúde – MS, como guia para as
consultas de pré-natal. O presente estudo objetiva investigar
as principais dificuldades para implementação da SAE nas
consultas de pré-natal em Unidades de Saúde da
Família(USF) do município de João Pessoa – PB. Trata-se de
uma pesquisa de caráter exploratório-descritivo, de campo,
com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados
através da observação da consulta de pré-natal e da aplicação
de um questionário estruturado às enfermeiras das USF,
responsáveis pela consulta pré-natal. E embora as
enfermeiras possuam o conhecimento, afirmem realizar e
saber da importância da SAE observou-se que as mesmas
não a utilizam no seu cotidiano. Também são percebidas
dificuldades em quanto a implementação da SAE. Portanto, o
estudo foi de grande relevância, aspirando novas percepções
que possam ser mais estudadas e discutidas mantendo
sempre o comum objetivo de construção e melhoria dos
serviços competentes para assistência prestada.
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de

INTRODUÇÃO

O Pré-natal é a assistência realizada às gestantes
durante todo o desenvolvimento da gravidez, e tem por
principal objetivo assegurar o desenvolvimento da gestação,
permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem
impacto na saúde materna(BRASIL, 2012).
O enfermeiro pode acompanhar integralmente o prénatal de baixo risco e, para isto, dispõe de ferramentas como a
Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), o
Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento
(PHPN) e a educação em saúde (MELO, 2010).
Aconsulta de enfermagem garante a extensão da
cobertura e melhoria da qualidade pré-natal, principalmente
por meio da introdução das ações preventivas e promocionais
as gestantes, no qual é requerido do profissional, além da
competência técnica, sensibilidade para compreender o ser
humano, baseada na escuta e na ação dialógica(SHIMIZU E
LIMA, 2009).
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)
é uma ação privativa do enfermeiro e caracteriza-se pelo interrelacionamento e dinamismo de cinco etapas: historio de
enfermagem, diagnóstico, planejamento, implementação e
avaliação; focalizando a individualização do cuidado através
de uma abordagem de soluções de problemas, orientada a
partir das teorias e modelos conceituais de enfermagem, de
conhecimentos técnico-científicos e pelas experiências
individuais(VERGÍLIO E OLIVEIRA, 2010).
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Na Resolução 272/02 do COFEN no artigo 2º, fica
estabelecido que “A implementação da Sistematização da
Assistência de Enfermagem - SAE - deve ocorrer em toda
instituição da saúde, pública e privada”, assim, é de
responsabilidade também da instituição ser um sujeito
participativo na adoção da SAE, contribuindo para a utilização
desse tipo de processo metodológico de assistência. Consta
ainda nessa resolução, em suas considerações e no artigo 1º
que, a SAE é uma ação privativa do enfermeiro, o que nos
obriga a aplicá-la em responsabilidade a nossa profissão.
Os enfermeiros das Unidades de Saúde da Família –
USF utilizam como guia para as consultas de pré-natal,
manuais elaborados pelo Ministério da Saúde – MS.
Entretanto,se a SAE fosse implementada na atenção básica, o
planejamento da assistência orientaria a organização do
cuidado necessário a cada situação/usuário, a partir de um
acordo dos membros da equipe de enfermagem, da equipe de
referência e do usuário, com um plano de ação desenvolvido
por um processo que valoriza a comunicação e o
entendimento entre a equipe multiprofissional (VERGÍLIO E
OLIVEIRA, 2010).
A SAE é a utilização de método e estratégia de trabalho
científico para a identificação das situações de saúde/ doença,
que embasam as ações de assistência de Enfermagem e que
contribuem para a promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. Em
se tratando de cuidados para mulheres no pré-natal, a SAE
assume especial importância, pois alterações psíquicas e
fisiológicas próprias da gestação distinguem essas mulheres
dos demais indivíduos que não se encontram nessa fase.
Além disso, complicações próprias da gravidez merecem uma
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assistência individualizada por parte da equipe de saúde
(NERY, SANTOS, SAMPAIO, 2013).
Sabendo que SAE e o Processo de Enfermagem,
regulamentados na Resolução COFEN nº 358/2009,
representam uma necessidade colocada cada vez mais
frequentemente pelos serviços de saúde, e considerando a
importância, pertinência e necessidade de sua implantação
nos diferentes ambientes em que os profissionais atuam, além
do pressuposto de que não há estudos semelhantes no
município de João Pessoa, o presente estudo objetiva
investigar as principais dificuldades para implantação da SAE
nas consultas de pré-natal em USF do município de João
Pessoa – PB.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa é de caráter exploratóriodescritivo, de campo, com abordagem quantitativa. Realizada
em Unidades de Saúde da Família pertencentes ao Distrito
Sanitário III do município de João Pessoa – PB, que realizam
consultas de pré-natal por enfermeiros e atenderam os
critérios de inclusão da pesquisa. A escolha das USF foi feita
por intermédio de um representante do DS III.
O universo foi constituído por todas as USF do Distrito
Sanitário III de João Pessoa - PB, enquanto a amostra foi
representada por 30% dessas unidades, correspondendo a 8
USF e 8 enfermeiras, pois foram selecionadas apenas USF
simples ou isoladas, compostas por uma equipe
multiprofissional. Participaram da pesquisa todas as
enfermeiras que assinaram o Termo de Consentimento Livre e
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Esclarecido - TCLE e que no momento da coleta não estavam
de férias, licença médica, ou ausente na USF por qualquer
outro motivo.
O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um
questionário estruturado, com questões fechadas e
discursivas, divididas em duas partes, sendo parte I, com
dados de identificação do entrevistado e parte II, com dados
referentes ao estudo. O questionário foi aplicado às
enfermeiras das Unidades de Saúde da Família, responsáveis
pela realização da consulta pré-natal.
Os dados foram coletados nos dias acordados com o
cronograma de atividades dos enfermeiros responsáveis pela
assistência pré-natal, através da observação da consulta de
pré-natal para a verificação da utilização de algumas das
etapas da SAE e ao termino das consultas realizadas, os
enfermeiros, responderam ao questionário sobre a SAE e
assistência pré-natal. De forma que foi possível elucidar os
objetivos
de
maneira
exemplar.
Os dados foram digitados com dupla entrada e
processados no programa Epi Info, onde foram analisadas as
frequências e apresentadas em forma de gráficos e/ou tabelas
em números absolutos e percentuais.
A pesquisa no desenvolvimento deste estudo observou
as recomendações éticas no que se refere à pesquisa
envolvendo seres humanos, referenciada nas Diretrizes e
Normas Regulamentadoras para Pesquisa Envolvendo Seres
Humanos contempladas na Resolução de nº 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde.
Com a autorização por meio de carta de anuência,
transmitida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o
projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP)
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do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, de número
de protocolo: 055/2013 e CAAE: 21716113.9.0000.5176, a
pesquisa foi liberada em novembro de 2013 e encaminhada ao
DS III, para identificação das USF a qual foram realizadas a
coleta de dados.Todas as participantes envolvidas na
pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido.
3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
O estudo foi constituído por uma amostra de 8
profissionais enfermeiros cuja descrição sócio demográfica
refere-se a 100% do gênero feminino, com a média de idade
de 42 anos. Já em relação ao o tempo de atuação em
Estratégia de Saúde da Família (ESF), tem-se a média de 4
anos, em que 75% tem mais de 5 anos de atuação na ESF.
Conforme é demonstrado na Tabela 1.
TABELA 1: Distribuição percentual da caracterização das enfermeiras
participante do estudo, em relação ao tempo de atuação em ESF.
Tempo de atuação em ESF

Número de
enfermeiras

Percentual (%)

Menos de 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Mais de 5 anos

1
1
6

12,5
12,5
75

Total

8

100
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3.2 DADOS REFERENTES AO ESTUDO

Quanto aos dados específicos referentes ao estudo,
foram investigados, através da aplicação do questionário às
enfermeiras que realizavam o pré-natal nas USF, dados sobre
o conhecimento conferido a SAE, a utilização da SAE, as
dificuldades para a implementação da SAE e a importância
conferida a SAE na ESF.
3.2.1 CONHECIMENTO CONFERIDO A SAE
Ao perguntar as enfermeiras se as mesmas conheciam
a SAE, tem-se que 75% diz conhecer e utilizar a SAE,
conforme é demonstrado na Figura 1.

Figura 1: Distribuição percentual do conhecimento das enfermeiras quanto
a SAE.

Percebeu-se que a falta do conhecimento da SAE, por
parte da amostra referente a 25% das enfermeiras, é
justificada pelo fato de que as mesmas tiveram seu período de
formação inferior à data de implantação da SAE na matriz
curricular brasileira nos cursos superiores de enfermagem,
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que começou no ano de 2001 quando surgem as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Graduação em Enfermagem
(DCENF) (LEADEBEL, 2007).
A SAE, enquanto processo organizacional é capaz de
oferecer
subsídios
para
o
desenvolvimento
de
métodos/metodologias interdisciplinares e humanizadas de
cuidado. As metodologias de cuidado, sejam quais forem as
suas denominações, representam, atualmente, uma das mais
importantes conquistas no campo assistencial da enfermagem.
Portanto, é imprescindível que o profissional imbuído nesse
processo necessita ampliar e aprofundar, continuamente, os
saberes específicos de sua área de atuação, sem esquecer o
enfoque interdisciplinar e/ou multi dimensional (SILVA, 2011).
3.2.2 UTILIZAÇÃO DA SAE NA ESF
Os dados referentes às respostas relativas à utilização
de cada etapa da sistematização por parte das 6 enfermeiras
que relatam conhecer e utilizar da SAE no pré-natal, 100%
afirmam que desenvolvem as etapas de histórico,
planejamento e avaliação, e 83% realiza a etapa de
implementação. Para tanto, foi identificado que a etapa do
diagnóstico de enfermagem foi a que apresentou menor
realização entre as entrevistadas representada por um total de
67%. Conforme é mostrado da Figura 2.
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Figura 2: Distribuição percentual da utilização de cada etapa da SAE,
segundo dados respondidos nos questionários.

Como parte do método do estudo, foi realizado a
observação da consulta de pré-natal realizado pelas 8
enfermeiras participantes do estudo. Como resultado desta
observação foi identificado uma divergência entre as respostas
obtidas através dos questionários e a conduta quanto à
realização da SAE. Verificou-se a não realização das etapas
da SAE, com exceção do histórico de enfermagem, entretanto
esta única etapa realizada, ainda não está de acordo com a
normatização da resolução 358/09 quanto ao histórico de
enfermagem, que diz que o mesmo tem por finalidade a
obtenção de informações sobre a pessoa, família ou
coletividade humana e sobre suas respostas em um dado
momento do processo saúde e doença. O exame físico,
emnão conformidade com a resolução, que teria por finalidade
auxiliar a anamnese na obtenção de informações substanciais,
foi observado que 100%da amostra de 8 enfermeiras
observadas, realizam o exame físico incompleto, pois privamse às medidas antropométricas (peso e altura), pressão
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arterial, altura uterina e ausculta dos batimentos cardio-fetais.
Quando o exame físico na gestante deveria ser geral e
específico a cada consulta (BRASIL, 2012).
Durante a observação da consulta de pré-natal,
verificou-se a não utilização da etapa Diagnóstico sendo
utilizada comumente o diagnóstico médico, o mesmo
aconteceu com a prescrição, uma vez que as enfermeiras
utilizavam mais diagnostico e prescrição médica do que a de
enfermagem, tornando difícil o cumprimento das etapas
restantes da SAE, fragilizando assim principalmente a etapa
de avaliação.
Com essas considerações, é importante enfatizar que
para que o enfermeiro aprenda a utilizar a SAE na sua prática
assistencial, é necessário que ele passe por um processo
educativo de como usar essa ferramenta de trabalho e, acima
de tudo, que acredite que esse instrumento é aplicável no
cotidiano do seu trabalho. Pois, para a profissão, não basta os
enfermeiros apropriarem-se de conhecimentos teóricos sobre
a SAE e as teorias de enfermagem, é necessário que eles
introjetem a SAE como uma “expressão atual do saber em
enfermagem”, colocando-a em prática nos seus locais de
trabalho, seja na assistência, na pesquisa e, principalmente,
na educação (ARGENTA, 2011; MANGUEIRA, 2008).
3.2.3 IMPORTÂNCIA CONFERIDA A SAE
Quanto ao julgamento da importância conferida a SAE
durante a consulta de pré-natal, 75% das enfermeiras
coincidindo com as que dizem realizar a SAE, concordam em
dizer que a SAE é importante no processo do cuidar da
enfermagem, para tanto as falas das enfermeiras evidenciam
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o conhecimento sobre a finalidade da SAE, seus benefícios
para a enfermagem, para o enfermeiro e, principalmente, para
o paciente.
Para as participantes deste estudo, a SAE é uma
metodologia que deve ser seguida para nortear e qualificar a
assistência, direcionando o trabalho do enfermeiro, servindo
como um guia no desempenho de suas atividades no
processo assistencial voltado para o cuidado em busca da
qualidade da assistência.
Com base nas respostas das entrevistadas, infere-se
que o emprego da SAE, na visão dos enfermeiros é um dos
meios que dispõem para aplicar seus conhecimentos técnicocientíficos e humanos na assistência ao paciente e
caracterizar sua prática profissional, colaborando na definição
do seu papel na ESF. Portanto, percebe-se que os
enfermeiros reconhecem a importância da SAE para a
consolidação do seu papel na atenção básica, mas não
conseguem visualizar sua implementação na estratégia Saúde
da Família, tornando-a, dessa forma, um problema a ser
discutido no âmbito da categoria e das instituições de ensino
superior - IES e de saúde.
Vale salientar que a SAE é um método científico de
trabalho que proporciona melhoria significativa da qualidade
da assistência prestada ao cliente através do planejamento
individualizado e das ações de enfermagem elaboradas pelo
profissional enfermeiro. Permite a continuidade e a
integralidade do cuidado e a valorização do enfermeiro,
fortalecendo o trabalho em equipe. Portanto, torna-se um
requisito indispensável para as instituições que buscam
melhoria da qualidade da assistência (SILVA et al., 2010).
406

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DA SAE NO PRÉ-NATAL NA ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA

3.2.4 DIFICULDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA SAE
As enfermeiras expressaram suas percepções sobre as
dificuldades que enfrentam para a implementação da SAE na
ESF, não só no pré-natal. Considerando que cada instituição
apresenta suas peculiaridades quanto às suas necessidades,
as dificuldades para a implementação do processo de
enfermagem estavam da grande demanda, já que na ESF, na
realização de suas ações, as participantes assumem tarefas
burocráticas administrativas que as impedem de se dedicar
prioritariamente à assistência direta ao paciente.
Foi apontado pelas respostas das 6 enfermeiras que
afirmaram conhecer a SAE, que as principais dificuldade para
realização da SAE durante o pré-natal é a grande quantidade
de atribuições, falta de interesse das coordenações,
dificuldade na organização do serviço e da demanda, uma das
entrevistadas não respondeu este item e 33% das
entrevistadas ainda afirmaram que seria possível realizar a
SAE no pré-natal.
A sobrecarga do trabalho das enfermeiras se mostra
como dificuldade para que desempenhem seu verdadeiro
papel de cuidadoras. E para que possam prestar uma
assistência sistematizada e com dedicação, necessitam de
apoio das instituições de saúde. Estas deveriam estar
preparadas para dar-lhes suporte humano, além de qualificálos para que a SAE seja utilizada, contemplando- se todas as
suas etapas (SILVA et al, 2010).
Estudos apontam justificações semelhantes dadas
pelos enfermeiros para o registro de apenas algumas etapas
da SAE, como a sobrecarga de trabalho, a adoção de
instrumentos de coleta de dados demasiadamente longos,
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prejudicando o tempo direcionado para a assistência direta e
individualizada do paciente. Apontam também a sobrecarga
com atividades burocráticas como dificultador do exercício
profissional e realização da SAE. Mas apesar disso, há
enfermeiros engajados na sua aplicação, dispostos a transpor
as dificuldades, que são aqueles que tentam administrar o
tempo e realizar suas tarefas com qualidade (FREITAS,
QUEIROZ, SOUZA, 2007).
Observa-se que, no cuidado direto de enfermagem dos
pacientes tem-se, com frequência, o foco em procedimentos
técnicos emergentes da terapêutica e avaliação médica. A
partir dessa observação pode-se afirmar que a prática de
enfermagem
na
ESF
caracteriza-se
por
ser,
predominantemente, assistemática. Com isso, longe de
significar desestímulo, as dificuldades para sistematizar a
assistência e operacionalizar efetivamente o processo de
enfermagem sinalizam para grandes desafios e estimulam os
profissionais para reflexões e ações sobre o tema, sendo
necessário entender os significados da SAE para a profissão.
Por isso, o apoio institucional é um importante alicerce para a
implantação da SAE, pois oferece suporte para que,
juntamente com os demais profissionais de suas equipes,
ponham de fato a mesma para funcionar. (ARGENTA, 2011)
É importante, no entanto, enfatizar que o sucesso na
aplicação da SAE tem a sua origem no interesse da
administração da divisão de enfermagem pelo sistema. Assim
sendo, os projetos executados nessa direção tendem a trazer
resultados favoráveis no que tange à aceitação das equipes
de enfermagem e interdisciplinares. Não basta, porém, que
indivíduos em cargos de chefia de enfermagem determinem o
que deve ser feito; é indispensável que a iniciativa de aprender
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a planejar cuidados de enfermagem parta dos chefes, além do
mais, devem ser estabelecidos critérios específicos de ação,
no sentido vertical e horizontal (SILVA et al., 2010).
4

CONCLUSÕES

Com a conclusão da pesquisa, observou-se que
embora as enfermeiras possuam o conhecimento, afirmem
realizar a SAE e sabem da importância conferida a esta
sistematização, observa-se que as mesmas não a utilizam no
seu cotidiano.
Foram percebidas as dificuldades dos enfermeiros em
implementar a SAE na atenção básica que é desenvolvida
pela estratégia Saúde da Família, não só no pré-natal, mas em
todos os segmentos da ação de enfermagem, onde este
profissional realiza a consulta de enfermagem ao indivíduo em
todas as fases do ciclo vital. Como também demonstrou que
se a SAE fosse utilizada no cotidiano da ESF, iria
colaborarcomo uma forma de aperfeiçoamento do cuidado
pré-natal realizado pelos enfermeiros.
Para a realização da pesquisa foram encontradas
algumas dificuldades, tais como: resistência por parte das
enfermeiras em participar da pesquisa sendo justificado pela
grande demanda de desenvolvimento de pesquisas das
Unidades de Saúde da Família da rede de João Pessoa; e a
disponibilidade da temática do estudo nas bases de dados
científicos, em detrimento da pouca quantidade de estudos
relativos à SAE na atenção básica.
Contudo, pode-se concluir que este estudo foi de
grande relevância, dando mais uma contribuição para este
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tema, aspirando novas percepções que possam ser mais
estudadas e discutidas mantendo sempre o comum objetivo
de construção e melhoria dos serviços competentes para
assistência prestada.
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RESUMO: Dentre os profissionais da voz, o professor tem se
destacado como a categoria em potencial a desenvolver
distúrbio de voz, devido à multifatoriedade característica do
seu contexto de trabalho resultantes de fatores ambientais
e/ou organizacionais bem como pelas condições vocais
inadequadas.Com isso, buscou-se avaliar e comparar as
condições vocais entre os professores de escolas públicas e
particulares. Participaram do estudo 183 professores de cinco
escolas da rede pública euma particular. Este estudo constou
da aplicação do questionário de autopercepção denominado
Condição de Produção Vocal do Professor, composto por 81
questões, entretanto, foram analisadas as referentes à
identificação pessoale às condições vocais (autorreferência de
alteração
vocal,
sintomas
vocais
e
sensações
laringofaríngeas).Quando analisado à condições vocais,
86,89% dos professores de escola pública relataram já ter
apresentado, em algum momento, qualquer distúrbio da voz,
em contrapartida os da escola particular esse percentual foi
63,93%, com associação significativa (p<0,001). Desse modo,
os professores da escola pública apresentaram 3,74 vezes
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mais chance de referirem alguma alteração vocal.Portanto,
constatou-se que os professores de escola pública
apresentam piores condições de vocaisdo que os da rede
particular.
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Docentes. Distúrbios
da voz.
1 INTRODUÇÃO
Entre os diversos profissionais que utilizam a voz como
principal instrumento de trabalho, os professores são alvo da
maioria das pesquisas da área de voz por ser mais suscetível
a distúrbios da voz, devido à multifatoriedade característico do
seu contexto de trabalho.(INEP, 2007; LIMA-SILVA et al.,
2012).
Ser professor é exercer uma atividade profissional que
exige alta demanda vocal e quase sempre ocorre em
intensidade elevada, fator que, isoladamente, confere um grau
de risco vocal de moderado a elevado a esta categoria. Essa
característica leva o professor, portanto, a representar uma
das classes de trabalhadores que mais apresentam queixas
vocais específicas associadas ou não ao desconforto físico
(BRAGION, FOLTRAN, PENTEADO, 2008).
A literatura relata que os sintomas vocais mais
encontrados nesta categoria são rouquidão, fadiga vocal, voz
fraca, falha na voz, dor ou desconforto ao falar, garganta seca,
pigarro, tosse persistente, dificuldade de projetar a voz
(ALVES, OLIVEIRA, BEHLAU, 2010; ALVES, ARAUJO,
XAVIER NETO, 2010; CAPOROSSI, FERREIRA, 2011; LIMASILVA, 2012).
Nessa perspectiva, Ghirardi et al. (2013) elaboraram um
instrumento validado, oÍndice de Triagem para Distúrbio de
Voz (ITDV), capaz de prever, de forma confiável, as chances
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de um indivíduo estar ou não com um distúrbio de voz. É uma
triagem simples e rápida, no qual a autora elaborou
questionamentos a respeito de 12 sintomas vocais mais
frequentes. O ITDV é um instrumento válido para triagem com
alto grau de sensibilidade (92%). Assim, seu uso pode auxiliar
no mapeamento do distúrbio de voz do professor, e no
planejamento de ações de saúde pública e delineamento de
políticas públicas referentes à saúde vocal do professor
(GHIRARDI, 2012; GHIRARDI et al., 2013).
Pesquisa realizada com 270 professores da rede
pública da cidade de João Pessoa – PB, encontrou que a
prevalência de distúrbio de voz nestes profissionais é de
86,3%, e que mais da metade da amostra (58,0%) apresenta
alteração vocal de grau leve a moderado (SILVA, 2013).Além
disso, outro estudo com professores pessoenses da rede
pública constatou-se que os distúrbios de voz afeta não
exclusivamente a vida profissional, mas também a vida
socioemocional e pessoal, acarretando angústia e ansiedade
(ALMEIDA et al, 2011).
Diante do contexto ora explicitado, emergem as
seguintes questões: Será que os professores de escolas
públicas tem as condições de saúde vocal semelhante a
aqueles das escolas particulares? Será que os professores de
escolas públicas tem maior risco de distúrbio de voz que os
professores de escolas privadas?
Com isso, buscou-se avaliar e comparar as condições
vocais entre os professores de escolas públicas e particulares
da cidade de João Pessoa - PB.
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2 MATERIAIS E MÉTODO
O presente estudo se caracterizou por ser do tipo
observacional, descritivo, transversal e de caráter quantitativo.
O mesmo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos da instituição de origem, sob processo de
número 091/13, para que haja um respaldo ético perante os
participantes da pesquisa.
Após a aceitação da direção das escolas, todos os
professores foram convidados a participar da pesquisa.
Fizeram parte deste estudo 183 docentes pertencentes
equitativamente às cinco escolas, pública e particular. Antes
do início dos procedimentos, todos os professores assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A pesquisa constou da aplicação do questionário de
autopercepção, denominado Condição de Produção Vocal do
Professor (CPV–P)(FERREIRA, et al., 2007). O questionário
CPV-P é composto por 81 questões relativas aos seguintes
aspectos: identificação do questionário e do entrevistado;
situação funcional; aspectos gerais de saúde; hábitos vocais e
aspectos vocais. Todas as questões desse instrumento foram
documentadas, porém, para esta pesquisa, foram utilizados os
dados referentes às variáveis: sociodemográficas (idade,
gênero, escolaridade, tempo de magistério e carga horária de
trabalho); a autorreferência de queixa vocal (presença de
distúrbio de voz no passado ou presente); os sintomas vocais
(rouquidão, falha na voz, perda de voz, falta de ar, voz fina,
voz grossa, voz variando grossa/ fina, voz fraca); e as
sensações laringofaríngeas (garganta seca, tosse seca,
pigarro, cansaço ao falar, esforço ao falar, ardor na garganta,
tosse com catarro, secreção na garganta, picada na garganta,
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dor ao falar, dor ao engolir, bola na garganta, areia na
garganta, dificuldade de engolir).
A análise estatística foi realizada com o apoio do
Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS),
versão 20.0. Primeiramente, foi feita a análise descritiva dos
dados sociodemográficas e as características de condição
vocal (autorreferência de queixa vocal, presença de sintomas
vocais e de sensações laringofaríngeas).
Quanto à condição vocal, dos 21 sintomas/sensações,
foram selecionados 12 sintomas/sensações (rouquidão, perda
da voz, quebras na voz, voz grossa, garganta seca, tosse
seca, pigarro, cansaço ao falar, tosse com catarro, secreção
na garganta, dor ao falar, dor ao engolir) baseado em um
estudo (GHIRARDI et al., 2013), que classificou o risco para
distúrbio da voz por meio do cálculo do Índice de Triagem para
o Distúrbio de Voz - ITDV.
Todas as questões que retratavam a condição vocal
foram pontuadas com escores. Para as questões com
respostas dicotômicas os escores foram de 0 (pior condição) e
100 (melhor condição), já para as perguntas com respostas
em escala (por exemplo: nunca, raramente, às vezes e
sempre) pontuou-se com valores gradativos também variando
de 0 (pior condição) à 100 (melhor condição). Em seguida, foi
feita uma média das pontuações das questões referentes à
condição vocal.
Na análise dos dados, foi realizada inicialmente uma
estatística descritiva das variáveis. Após essa etapa, foram
aplicados os testes estatísticos de comparação, associação e
de correlação. O teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov foi
realizado para verificar a distribuição dos dados quanto aos
valores obtidos no ITDV. O teste de associação Qui-quadrado
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foi utilizado para relacionar a autorreferência de alteração
vocal e os tipos de escolas. O teste t não pareado foi utilizado
para comparar a variável condição vocal quanto ao tipo de
escola. O teste ANOVA a um fator foi realizado para comparar
os valores da variável ITDV quanto à carga horária semanal.
Foram efetuadas análises de correlação por meio do teste de
correlação de Pearson entre as variáveis: tempo magistério e
ITDV. O nível de significância utilizado nesse estudo foi de 5%
e o intervalo de confiança de 95%. Por fim, para comparar a
distribuição da pontuação do ITDV de cada grupo foi utilizado
o Test Many-whitney.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O presente estudo consistiu na aplicação de um
questionário de autopercepção vocal adaptado do CPV- P
(FERREIRA et al., 2007) em professores do ensino
fundamental e médio, atuantes em escolas públicas e privada
na cidade de João Pessoa - Paraíba.
As mulheres foram maioria (73,2%), tanto nas escolas
públicas (76,2%) quanto na particular (67,2%).A composição
da amostra deste estudo é semelhante à de outras pesquisas
relacionadas que apresentam predominância do sexo
feminino, que se justifica uma vez que no trabalho docente o
número de mulheres ainda é maior que o de homens (LIMASILVA et al., 2012; CAPOROSSI, FERREIRA, 2011; SILVA,
2013; CEBALLOS et al., 2011). Tais achados são confirmados
por Menoncin et al. (2010, p. 464), quando refere que a mulher
manifesta maior número de queixas e distúrbios vocais porque
falam mais (em maior quantidade) e em maior
intensidadevocal, além de utilizarem muitas vezes a voz como
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recurso profissional, bem como dona de casa e mãe, tendo um
uso vocal, na maioria das vezes, maior que o homem. Somado
a isso, apresentam uma anatomia laríngea de dimensões
reduzidas, o que contribui para a produção da voz mais aguda
e para o desenvolvimento de alterações vocais e cervicais
(MENONCIN et al., 2010).
A média de idade dos professores foi de 42 anos
(DP=10,01), possuindo os de escola pública, em média, 42,03
anos (DP=10,77) e os de escola particular 41,98 anos
(DP=8,39). Ressaltando, que é nessa média de idade que se
aproxima ao final do período de eficiência vocal, o que
assemelhasse também a de outras pesquisas já realizadas.
(JARDIM, BARRETO e ASSUNÇÃO,2007; LIMA-SILVA et al.,
2012).
Quanto ao tempo de magistério, os docentes atuavam
em sala de aula, em média, há 16,68 anos (DP=9,88), sendo
que os da escola particular, em média, há 19,39 anos
(DP=8,60), e os de escola pública há 15,07 anos (DP=10,52).
Com isso, o tempo de profissão médio apresentado por estes
profissionais se mostra superior ao de outros estudos
(SKARLATOS, MANATAKIS, 2003; ORTIZ, ALVES, COSTA,
2004). Além disso, quando analisado o tempo de atuação dos
professores e o Índice de Triagem de Distúrbio de Voz - ITDV,
não foi observada correlação significante (r=0,014; p=0,856).
A maioria dos professores das escolas públicas
apresentou carga horária semanal entre 10 e 20 horas (32%),
enquanto que os de escola particular entre 20 e 30 horas
(29,5%).Ao se comparar as médias de pontuação obtidas para
o Índice de Triagem Distúrbio de Voz - ITDV, quanto à carga
horária semanal, não se verificou diferença estatisticamente
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significativa (p=0,731). Com tais resultados encontrados, nos
leva a concordar com outras pesquisas (PORTO et al., 2004;
DREOSSI, 2005), os quais observaram que a ocorrência de
distúrbios da voz não possuem relação direta com a carga
horária semanal. Por outro lado, outros autores não
concordam com tais achados (PROVENZANO e SAMPAIO,
2010). Provenzano e Sampaio (2010) apontaram que 78% dos
docentes afastados de sala de aula no Estado do Rio de
Janeiro têm carga horária igual ou maior que 40 horas
semanais. Nota-se então, que a presença de alterações vocais
relacionadas à carga horária diária ou semanal, é motivo de
controvérsia entre pesquisas.
Tabela 1 - Pontuação do Índice de Triagem para Distúrbio de Voz (ITDV)
dos professores de acordo com a quantidade de horas de sala de aula.

n

Média

ITDV
Desviopadrão

Menos de 10h

21

3,90

3,52

Entre 10 e 20h

55

4,87

2,80

Entre 20 e 30h

53

4,43

3,24

Entre 30 e 40h

41

4,49

3,25

Mais de 40h

13

3,92

2,56

Carga Horária Semanal

Valor p*

0,731

Total 183
*Teste ANOVA a um fator

Os principais sintomas vocais relatados pelos
professores pesquisados (de escola pública e privada) foram
rouquidão, falha na voz e voz grossa (Tabela 2).Também
apontados em outros estudos (LIMA-SILVA et al., 2012).
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Tabela 2 - Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos sintomas vocais
autorreferidos pelos professores de escola pública e particular

Variável

SINTOMAS VOCAIS

n
Rouquidão

145

79,2%

Falha na voz

110

60,1%

Voz grossa

93

50,8%

Falta de ar

82

44,8%

Perda de voz

82

44,8%

Voz fraca

79

43,2%

Voz grossa/fina

60

32,8%

Voz fina

43

23,5%

15
183

8,2%
100%

Outros
Total de participantes

%

Tais sintomas de acordo com a literatura é justificado
pelo o uso excessivo e/ou inadequado da voz, além do hábito
de gritar e falar em intensidade elevada(FERREIRA et al.,
2008; PENA e SERVILHA, 2009; PENTEADO et al., 2008).
Ainda, condições inadequadas do ambiente de trabalho
(como, por exemplo: presença de poeira; fumaça; produtos
químicos; variações climáticas; entre outras) podem contribuir
para a ocorrência desses sintomas vocais, entre os
professores. A rouquidão é um sintoma bastante frequente em
trabalhos com professores (LIMA-SILVA et al., 2012;
CAPOROSSI, FERREIRA, 2011) sendo o sintoma mais
divulgado em campanhas de voz desenvolvidas por
fonoaudiólogos e médicos otorrinolaringologistas como sinais
de alertas a população sobre a importância do cuidado com a
voz, prevenindo assim o desenvolvimento de alterações vocais
(FERREIRA, SANTOS, LIMA-SILVA, 2009).
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Ferreira et al. (2010) destacaram, ainda, que esse
sintoma, apesar de estar relacionado na maioria das
pesquisas ao contexto de falar intensivamente, pode ocorrer
também em função de falta de hidratação, limitação de
abertura de mandíbula (havendo sobrecarga da estrutura de
laringe na produção da voz), média de horas de sono ou falta
de descanso. Enquanto que, a falha na voz pode estar
associada a um fechamento glótico incompleto o que pode
acarretar em uma voz fraca, sem potência fonatória.A falta de
hidratação e o hábito de não ingerir líquidos durante o período
em que leciona podem ser considerados fatores agravantes
para o ressecamento do trato vocal, acarretando o surgimento
de todos esses sintomas já mencionados (FERREIRA et
al.,2010).
Além disso, tosse seca, garganta seca e pigarro tiveram
destaque na lista de sensações laringofaríngeas autorreferidas
pelos professores de ambas as instituições (Tabela 3).
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Tabela 3 - Distribuição numérica (n) e percentual (%) das sensações
vocais autorreferidas pelos professores
Variável
Garganta seca

n
137

%
74,9%

Tosse seca

130

71,0%

Pigarro

121

66,1%

Cansaço ao falar

120

65,6%

Esforço ao falar

110

60,1%

Ardor na garganta

105

57,4%

103

56,3%

99

54,1%

81

44,3%

Dor ao falar

68

37,2%

Dor ao engolir

68

37,2%

Bola na garganta

64

35,0%

Areia na garganta

61

33,3%

Dificuldade de engolir

61

33,3%

Outras sensações

14

7,7%

183

100%

Tosse com catarro
SENSAÇÕES
Secreção na garganta
LARINGOFARÍNGEAS
Picada na garganta

Total de participantes

A alta prevalência de tosse seca e garganta seca nessa
população foi compatível com o estudo de Ferreira e Benedetti
(2007), podendo ser indicativo de falta de hidratação
adequada bem como das condições ambientais (como, por
exemplo: presença de poeira, fumaça e variações climáticas).
Quanto ao pigarro, este pode ser indicativo de refluxo
gastroesofágico, muitas vezes manifestado pelos hábitos
alimentares inadequados por este grupo, o qual fica horas sem
se alimentar e se dedicando ao trabalho(ALVES, ARAUJO,
XAVIER NETO, 2010). Esses dados também podem revelar a
necessidade dos professores serem orientados quanto a
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práticas de hábitos saudáveis no ambiente de trabalho,
refletindo na melhora da qualidade de vida (FERREIRA et
al.,2010; VIEIRA, BEHLAU, 2009).
Tabela 4 – Proporção de casos de autorreferência de alteração vocal em
professores de escolas públicas e particulares.
Distúrbios da voz
Tipo de
Valor p* OddsRatio
Escola
Presente
Ausente
Total
Pública
Particular

106
(86,89%)
39
(63,93%)

16
(13,11%)
22
(36,07%)

122
(100%)
61
(100%)

<0,001

3,74

*Teste
Quiquadrado

Dos 122 professores de escola pública, 86,89%
relataram já ter apresentado, em algum momento, qualquer
alteração vocal, já nas escolas particulares, esse percentual
foi 63,93%. Além disso, a relação entre a autorreferência de
distúrbio de voz e o tipo de escola apresentou uma associação
significativa (p<0,001), de modo que os professores de escola
pública apresentaram 3,74 vezes mais chance de referirem
alguma alteração vocal que os da escola particular (Tabela 4).
Tais resultados, vão de contra partida a um estudo realizado
em Campinas (São Paulo), onde não foram encontradas
diferenças significativas quanto à referência de alterações da
qualidade vocal entre professores dessas duas instituições, ou
seja, os dois grupos apresentaram alta prevalência de
distúrbios da voz (OLIVEIRA, 1999).
O Índice de Triagem para Distúrbio de Voz (ITDV) obtido
para os dois grupos apresentou diferença estatisticamente
significativa (p=0,017), como observado na Tabela 5. Além
disso, os professores de escola pública apresentaram uma
média maior de sintomas em relação aos professores de
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escola particular (Tabela 5). Tais achados não concordaram
com a pesquisa de Oliveira (1999), na qual não foram
encontradas diferenças significativas entre professores de
escolas particulares e públicas.
Tabela 5 - Comparação entre as medidas do Índice de Triagem para
Distúrbio de Voz (ITDV) de professores de escola pública e particular.
ITDV
Tipo de
Valo
Desvio
Escola Média Mediana
Mínimo Máximo r p*
padrão
Pública
Particula
r

4,88

5

3,03

0

12

3,69

3

3,08

0

11

0,01
7

* Teste de Mann-Whitney

Os professores de escola pública referiram, em média,
4,88 sintomas. Tal valor ficou próximo ao Índice de Triagem
para o Distúrbio de Voz (ITDV) estabelecido em outra
pesquisa (GHIRARDI, 2012; GHIRARDI et al., 2013), que
considerou os indivíduos com escore igual ou maior que 5
sintomas, suscetíveis a apresentarem risco para o distúrbios
da voz. Dessa forma, tal dado pode indicar que os professores
de escola pública da presente pesquisa estão em risco para o
desenvolvimento de DVRT, com base na pesquisa destacada.
Esses achados reforçam a necessidade de ações que
visem melhorias na atenção à saúde da voz dos professores
para que haja uma interação entre o docente, suas condições
de trabalho e saúde vocal e geral.Essas ações devem
envolver modificações estruturais no ambiente de trabalho,
além de levar ao conhecimento do professor os cuidados que
deve ter com a voz, por meio de oficinas que desenvolvam o
conhecimento e a percepção da produção vocal, para que o
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docente desenvolva uma postura promotora de sua própria
saúde.
Com isso, também é importante investigar todos os
aspectos ligados à produção vocal desses profissionais, desde
sua qualidade de vida, até os aspectos emocionais,
enfatizando-os nas propostas de promoção vocal, visto que
dependem da sua voz, profissionalmente, com maior demanda
vocal, em relação aos não profissionais da voz (PENTEADO,
PEREIRA, 2007).
4

CONCLUSÕES
Os professores de escola pública relatam piores
condições vocais do que os da rede particular bem como
apresentaram maior pontuação no ITDV e alta ocorrência de
distúrbios da voz.
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RESUMO: Os distúrbios da voz são definidos como qualquer
alteração da produção vocal, podendo se caracterizar por uma
desordem funcional e/ou orgânica do trato vocal. Entretanto,
nem todos os professores que apresentam sintomas vocais
consideram suas vozes como indicativo de distúrbios da voz.
O objetivo deste estudo foi identificar o possível risco para
distúrbios da voz baseado na autorreferência a sintomas
vocais de professoras. A amostra foi constituída por 27
professoras do ensino fundamental I de quatro escolas da
rede pública, selecionadas de forma não probabilística e por
conveniência. Para levantamento dos sintomas vocais, foi
utilizado o “Índice de Triagem para Distúrbio de Voz”. Foi
realizada análise descritiva dos dados encontrados. Foi
verificado maior referência em relação aos sintomas de
garganta seca (18 – 66,7%), pigarro (15 – 51,9%), tosse seca
e cansaço ao falar (13 – 48,1%), rouquidão e voz grossa (12 –
44,4%). Dentre as participantes desta pesquisa 15 (55,5%)
pontuaram entre 0 e 4 sintomas, enquanto 12 (45,5%)
obtiveram pontuação variando entre 5 e 10, indicando risco
para distúrbios da voz. Conclui-se que houve indicativo para
distúrbios da voz em 12 professoras. Os sintomas vocais mais
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relatados foram garganta seca, pigarro, tosse seca, cansaço
ao falar, rouquidão e voz grossa.
Palavras-chave:Fonoaudiologia. Saúde do trabalhador.
Avaliação de sintomas.
1

INTRODUÇÃO

Os professores, assim como os demais profissionais da
voz, dependem da qualidade vocal harmônica, integridade das
estruturas envolvidas na fonação e condições de trabalho
favoráveis para que haja uma boa atuação profissional e
eficiência na relação interpessoal (MUSIAL et al, 2011).
Contudo, para Penteado et al (2007), muitos professores não
apresentam hábitos de saúde vocal, o que pode ocasionar
possíveis distúrbios da voz.
Os distúrbios da voz são definidos como qualquer
alteração da produção vocal, podendo se caracterizar por uma
desordem funcional e/ou orgânica do trato vocal (MARÇAL e
PERES, 2011). Os sintomas mais comuns entre professores
são: rouquidão, pigarro/tosse, dor/ardor de garganta, fadiga
vocal, garganta seca, perda de voz ou afonia e variação na
emissão vocal (PIZOLATO et al. 2013; LIMA-SILVIA et al.
2012; CAPOROSSI e FERREIRA, 2010; FERREIRA et al.
2009), que podem se manifestar em graus leves à severos e
muitas vezes são originados ou agravados por fatores de
riscos ambientais e comportamentais.
Além dos sintomas supracitados, o professor com
distúrbios da voz apresenta consideráveis limitações para o
desenvolvimento da sua atividade ocupacional, como maior
comprometimento emocional em consequência direta da
alteração vocal (COSTA et al. 2013); redução de atividades ou
interações sociais e perda de dias de trabalho (MORAIS et al.
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2012; ROY et al. 2004); dificuldades de relacionamento com
os pares, tendo em vista que alguns colegas de trabalho o
julgam como simulador (GONÇALVES, 2003) e situações de
afastamento, incapacidade e readaptações de suas funções, o
que implica custos financeiros e sociais, podendo ocasionar
problemas pessoais, econômicos, profissionais e funcionais
para a escola (LIMA-SILVIA et al. 2012).
Entretanto, verifica-se que nem todos os professores
que apresentam sintomas vocais consideram suas vozes
como indicativo de distúrbios da voz, uma vez que esse
acometimento é, por vezes, considerado uma consequência
natural da profissão docente (GHIRARDI et al. 2013; MORAIS
et al. 2012). Logo, é aconselhável a realização de triagens
periódicas em escolas e outros ambientes de trabalho, para
que possíveis distúrbios da voz sejam diagnosticados e
encaminhados para tratamento precocemente (GHIRARDI et
al. 2013).
Dessa forma, identificar sujeitos de risco para o
desenvolvimento de distúrbios da voz, mesmo que em seus
estágios iniciais, é de suma importância, uma vez que, quando
detectados, representam subsídios para o planejamento de
ações fonoaudiológicas de promoção e prevenção da saúde
desses trabalhadores.
A partir do exposto, o objetivo deste estudo foi
identificar os possíveis riscos para distúrbios da voz baseado
na autorreferência a sintomas vocais de professoras de
escolas públicas do ensino fundamental da cidade de João
Pessoa – PB.
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2

MATERIAIS E MÉTODO

Essa pesquisa se caracteriza por ser descritiva,
transversal e de caráter quantitativo. Foi aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição de
origem, processo número 091/13, e possui termo de
consentimento livre e esclarecido das professoras
participantes.
A pesquisa foi desenvolvida em quatro escolas da rede
pública, participantes de um projeto de extensão de uma
Instituição Federal de Ensino, cujo objetivo foi implantar um
Programa de Assessoria em Saúde Vocal (ASSEVOX) para
professores do ensino fundamental.
Os critérios de inclusão foram: ser do sexo feminino, ser
professora do ensino fundamental I e participar de todas as
etapas propostas no presente estudo. O critério referente ao
sexo teve por intuito evitar a influência das variáveis
anatomofisiológicas masculina e feminina sobre os resultados
da pesquisa. Foram excluídas as professoras readaptadas,
afastadas ou em licença prêmio.
Sendo assim, a amostra foi constituída por 27
professoras do ensino fundamental I, selecionadas de forma
não probabilística e por conveniência.
A coleta dos dados foi realizada às segundas-feiras.
Para caracterização da amostra foi aplicado o questionário
“Condição de Produção Vocal do Professor – CPV– P”
(FERREIRA et al. 2007), composto por 84 questões relativas
aos seguintes aspectos: dados sociodemográficos, situação
funcional, aspectos gerais de saúde, hábitos de vida e
aspectos vocais.
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Para essa pesquisa, foram utilizados os dados
referentes às variáveis: sociodemográficas (data de
nascimento, tempo de profissão e jornada de trabalho), se já
teve ou tem alguma alteração vocal e as causas mais citadas
para esta alteração (uso intensivo da voz, infecção
respiratória, alergia, estresse, gripe constante, exposição ao
frio, exposição ao barulho, não houve causa aparente, não sei
e/ou outros).
Para realização do levantamento quanto aos sintomas
vocais, foi utilizado o “Índice de Triagem para Distúrbio de
Voz” (ITDV), que é um instrumento considerado de vigilância
epidemiológica e tem o objetivo de identificar o distúrbio da
voz, segundo a autorreferência a sintomas vocais. Este
instrumento foi validado por Ghirardi et al (2013), e integra o
CPV-P, descrito anteriormente.
Segundo os autores, os 12 sintomas que compõem o
ITDV (rouquidão, perda da voz, falha na voz, voz grossa,
pigarro, tosse seca, tosse com secreção, dor ao falar, dor ao
engolir, secreção na garganta, garganta seca e cansaço ao
falar), são apresentados em escala Likert de quatro pontos
(nunca, raramente, às vezes e sempre).
Para registro do instrumento ITDV, a cada sintoma
assinalado nas frequências às vezes ou sempre, um (1) ponto
foi computado. O escore final foi obtido pela sua somatória
que pode variar de 0 (mínimo) a 12 (máximo), e o ponto de
corte, que se constitui no valor preditivo do professor
apresentar distúrbio de voz, é ≥5 pontos (GHIRARDI et al.
2013).
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3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra foi composta por 27 professoras, com idade
média de 43 anos (DP= 9,42), tempo médio de profissão de 19
anos e média de carga horária de 20 horas semanais em sala
de aula.
A composição da amostra deste estudo é semelhante à
de outras pesquisas relacionadas, que apresentaram
participantes com média de idade próxima ao final do período
de eficiência vocal (GHIRARDI et al. 2013; LIMA-SILVIA et al.
2012; JARDIM et al. 2007). O tempo médio de profissão
encontrado foi superior ao de outros estudos (LIMA et al.
2015; CAPOROSSI e FERREIRA, 2010), sendo a carga
horária inferior quando comparada à algumas pesquisas
(XAVIER et al. 2013; CAPOROSSI e FERREIRA, 2010), o que
pode estar relacionado ao fato da maioria das professoras do
ensino fundamental I estudadas lecionarem apenas em um
período do dia.
No que diz respeito aos aspectos vocais, 25 (92,6%)
professoras relataram distúrbios da voz atualmente ou no
passado, sendo que 8 (29,6%) relataram apresentar alguma
alteração vocal no momento da pesquisa. A menção à
presença de distúrbios da voz no passado ou presente foi
consideravelmente superior a outros estudos, (CAPAROSSI e
FEREIRA, 2010; LIMA-SILVIA et al. 2012). Essa discrepância
pode estar relacionada a fatores organizacionais e ambientais,
ou mesmo a diferenças metodológicas de cada pesquisa
(FERREIRA, 2004).
Neste sentido, a porcentagem encontra neste estudo é
preocupante e indica a alta incidência de distúrbios da voz
nesse grupo de profissionais, que muitas vezes precisam ser
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readaptados ou afastados em decorrência de sua condição
vocal. Este fato reforça a necessidade da implementação de
Programas de Saúde Vocal que possam promover a
comunicação efetiva dos docentes.
Quando perguntadas há quanto tempo apresentavam
distúrbios da voz, observou-se que 68% (17) das professoras
relataram os sintomas há menos de 5 meses, 16% (4) em até
11 meses, 4% (1) em um período de até dois anos passados e
12% (3) há mais de cinco anos. Com base nesses
percentuais, dividiu-se a amostra em dois subgrupos:
ocorrência de distúrbios da voz até um período de 5 meses
(68%) e há mais de 5 meses (32%). O objetivo dessa divisão
foi comparar nesses subgrupos o número de sintomas vocais
médios, por meio de um ITDV médio para cada um dos
agrupamentos. Dessa forma, observou-se que as professoras
que relataram distúrbios da voz há menos de 5 meses
apresentaram em média um ITDV de 3,18 sintomas
(DP=2,67), enquanto que no outro subgrupo esse valor foi de
6,88 sintomas (DP=2,16). Constatando-se, portanto, uma
diferença estatisticamente significante (p=0,002; teste t não
pareado) quanto ao número de sintomas relatados.
Dessa forma as professoras deste estudo que
apresentaram sintomas há mais de 5 meses, tiveram maior
risco de desenvolver distúrbios da voz segundo o ITDV. Para
Tavares e Martins (2007), os sintomas vocais se iniciam de
maneira lenta e esporádica, e se desenvolvem ao longo do
tempo até se tornarem permanentes, com o surgimento de
lesões laríngeas, sendo a multifatoriedade característica do
ambiente de trabalho do professor crucial para o
desenvolvimento de sintomas vocais e a possível manutenção
deste distúrbio, como por exemplo, a exposição a situações
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geradoras de estresse, condições inadequadas de
temperatura e umidade, acústica insatisfatória, ruído interno e
externo entre outros.
As causas mais citadas para esse distúrbio foram o uso
intensivo da voz (20 - 74,1%), seguido de exposição ao ruído
(15 - 55,6%) e alergias (13 – 48,1%). Fortes et al (2007)
destacam que o principal fator para o surgimento de um
distúrbio da voz é o uso intensivo da voz relacionado a fatores
ambientais prejudiciais, como a exposição ao ruído, que pode
gerar sobrecarga no aparelho fonador do professor,
influenciando na configuração do trato vocal e no
funcionamento das pregas vocais (LIMA-SILVIA et al. 2012).
Além disso, Behlau et al (2001) apontam ainda que os
distúrbios alérgicos, como rinite, obstrução nasal, resfriados
constantes, secreção aquosa intensa, entre outros, constituem
a causa mais frequente do aumento do tempo de terapia em
casos de distúrbios da voz já instalados.
Sabe-se que o ponto de corte para indicativo de risco
de distúrbios da voz através do ITDV é estabelecido em 5
pontos, sendo assim foi verificado neste estudo que 15
(55,5%) professoras pontuaram entre 0 e 4, enquanto 12
(45,5%) obtiveram pontuação variando entre 5 e 10 sintomas,
indicando risco para distúrbios da voz (Tabela 1). O número
médio de sintomas vocais foi de 4,1 (DP= 3,05).
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Tabela 1. Número de sintomas do Índice de Triagem para Distúrbio da Voz
referido pela amostra (n=27).
Sintomas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Professoras
4
2
3
4
2
3
3
1
3
0
2
0
0

%
14,81
7,41
11,11
14,81
7,41
11,11
11,11
3,70
11,11
0,00
7,41
0,00
0,00

% Acumulada
14,81
22,22
33,33
48,15
55,56
66,67
77,78
81,48
92,59
92,59
100
100
100

27

100

100

Esse resultado demonstra que o grupo de professoras
com e sem indicativo de risco para distúrbios da voz esteve
semelhante. Isto posto, verifica-se a importância da realização
de triagens periódicas que possibilitem a prevenção e
detecção do distúrbio da voz, bem como o monitoramento da
condição vocal de professores ao longo de suas carreiras
(GHIRARDI et al. 2013), tendo em vista que a demanda vocal
exigida ao professor é suficientemente alta para causar danos
ao seu desempenho vocal.
De acordo com o supracitado, diversos autores
consideram a prática docente como sendo de alto risco para o
desenvolvimento de distúrbios da voz, e quando comparados
a outros profissionais da voz, o professor representa a classe
de trabalhadores que mais está sujeita a desenvolver tais
alterações, sejam elas primárias e/ou secundárias (FERREIRA
et al, 2007; LIMA-SILVA et al, 2012).
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Em relação aos 12 sintomas presentes no ITDV,
verificou-se uma maior referência aos sintomas de garganta
seca (18 – 66,7%), pigarro (15 – 51,9%), tosse seca e cansaço
ao falar (13 – 48,1%), rouquidão e voz grossa (12 –
44,4%)(Tabela 2). Esses sintomas são mencionados em
diferentes pesquisas, com porcentagens que variam de acordo
com o grupo de professores pesquisados (SERVILHA et al.
2014; PIZOLATO et al. 2013; LIMA-SILVIA et al. 2012;
CAPOROSSI e FERREIRA, 2010).
Tabela 2. Referência
porcentagens.
Sintomas
Rouquidão
Perda da voz
Falha na voz
Voz grossa
Pigarro
Tosse seca
Tosse com
secreção
Dor ao falar
Dor ao engolir
Catarro na
garganta
Garganta seca
Cansaço ao
falar

aos sintomas conforme média, desvio padrão e
N
12
2
9
12
14
13
2

Média
0,44
0,07
0,33
0,44
0,52
0,48
0,07

Desvio padrão
0,51
0,27
0,48
0,51
0,51
0,51
0,27

%
44,4
7,4
33,3
44,4
51,9
48,1
7,4

7
5
5

0,25
0,18
0,19

0,45
0,40
0,40

25,9
18,5
18,5

18
13

0,67
0,48

0,48
0,51

66,6
48,1

Em geral, os sintomas vocais relatados por sujeitos com
queixa vocal, sejam estes professores ou não, podem ser
classificados como sensoriais, isto é, envolve sensações
desagradáveis no corpo, mais especificamente na região de
ombros e pescoço no momento da emissão vocal, ou
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auditivos, quando se percebe auditivamente uma alteração na
qualidade vocal.Além disso, esses sintomas podem variar em
um contínuo, tanto em termos de frequência quanto de
intensidade, comprometendo, em alguns casos, o bem estar
do indivíduo(RODRIGUES et al. 2013; MATHIESON et al.
2009).
À vista disso, sintomas como garganta seca e cansaço
ao falar podem estar associados a uma eventual
incoordenação pneumofonoarticulatória, especialmente dentre
professores que já apresentam desvio na qualidade vocal
(GHIRARDI et al. 2013). Por conseguinte, a hidratação
insuficiente e o hábito de não ingerir líquidos durante o período
de aula podem ser considerados fatores agravantes para o
ressecamento do trato vocal (FERREIRA et al. 2010).
A presença de pigarro e tosse seca pode está
associada à quadros alérgicos (rinite, obstrução nasal,
resfriados constantes, secreção aquosa intensa, entre outros)
e, também, à ocorrência de refluxo faringolaríngeo, muitas
vezes em função de hábitos alimentares inadequados e má
hidratação (GHIRARDI et al. 2013; MARÇAL e PERES, 2011).
Segundo Behlau et al ( 2001) a secreção gerada pelas rinites,
sinusites e refluxos favorece o hábito de pigarrear e tossir.
Os sintomas de rouquidão e voz grave, os quais são
considerados sintomas vocais auditivos, tendo em vista a
possibilidade de identifica-los auditivamente através de uma
alteração na qualidade vocal, podem estar presentes em
decorrência do uso intenso da voz. Tais sintomas também
podem estar associados a fatores ambientais e de
organização do trabalho, como altos níveis de ruído em sala
de aula, poeiras nas escolas, quadros alérgicos, número
elevado de alunos por turma, entre outros, que também estão
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relacionados à ocorrência de distúrbios da voz (GHIRARDI et
al, 2013; FERREIRA et al, 2007).
Segundo Ferreira et al (2010) a rouquidão, apesar de
estar relacionado na maioria das pesquisas ao contexto de
uso intenso da voz, pode ocorrer também em função de falta
de hidratação, limitação de abertura de mandíbula (havendo
sobrecarga da estrutura de laringe na produção da voz), média
de horas de sono ou falta de descanso.
Ainda nesse aspecto, para Pizolato et al (2013)
professores que lecionam exclusivamente para o ensino
fundamental I (nível de 1ª a 4ª séries), as quais foram alvo
deste estudo, apresentam maior probabilidade de alteração da
frequência fundamental da voz do que aqueles que lecionam
para o ensino fundamental II e médio (abrangendo de 5ª série
ao 3º ano do ensino médio). Autores sugerem que professores
das séries iniciais, que são responsáveis por ministrar todas
as matérias (professores polivalentes), são mais propensos a
distúrbios da voz, já que na, maioria das vezes, utilizam a voz
em forte intensidade e alta variação de loudness vocal com
intuito de realizar diferentes adaptações vocais, como gritar,
sussurrar e interpretar outras vozes, de modo a atingir a
atenção dos alunos durante as quatro horas diárias, ganhando
espaço para mediar o conteúdo de maneira eficaz (VIANELLO
et al, 2008; LIMA et al, 2015).
Por conseguinte, estudos relatam que a presença de
sintomas vocais em professores interfere na sua atuação
pedagógica em sala de aula (MUSIAL et al, 2011). Para
Behlau et al (2009), professores costumam mudar
programações preestabelecidas na presença de sintomas
vocais, ou seja, passam a utilizar outras estratégias de ensino,
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como passar vídeos, ou outras diferentes formas de atuar no
seu cotidiano.
Logo, identificar a prevalência de distúrbios da voz entre
os professores, que ocasionem afastamento de suas
atividades é um caminho a ser percorrido, para que se
obtenha o conhecimento e a abrangência dessa problemática
e da influência na condição vocal e na qualidade de vida dos
docentes (PROVENZANO e SAMPAIO, 2010).
Sugere-se a realização de novos estudos com número
amostral de professores da cidade de João Pessoa - PB
representativo, para que seja conhecida a prevalência de
distúrbios da voz nesta categoria de profissionais, e assim
possa ser apresentado aos gestores a importância da
implementação de ações de promoção de saúde e também de
prevenção de distúrbio da voz.
4

CONCLUSÕES

Conclui-se que houve indicativo para o risco de
distúrbios da voz em 45,5% das professoras participantes da
pesquisa. Os sintomas vocais mais relatados foram garganta
seca, pigarro, tosse seca, cansaço ao falar, rouquidão e voz
grossa.
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RESUMO: Os acidentes com material biológico podem causas
danos
irreversíveis
na
vida
do
trabalhador
da
enfermagem.Objetivou-se nessa pesquisa, caracterizar as
publicações cientificas acerca dos acidentes com matérias
biológicos no âmbito da enfermagem, no período de 2010 a
2015. Método: revisão integrativa com o propósito de
responder a seguinte questão: Qual a caracterização das
produções
científicas
acerca
dos
acidentes
com
perfurocortantes no âmbito da enfermagem no período de
2010 a 2015 na base de dados Literatura Latino Americana e
do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS)?
Para selecionar a amostra, adotamos o critério: publicações
disponibilizadas na íntegra no idioma português período de
2010 a 2015. Resultados: Observou-se que os acidentes de
trabalho com materiais biológicos na equipe de enfermagem
são frequentes, devido à vulnerabilidade diante de suas
atribuições. Considerações: Cabe, portanto, profissionais a
necessidade de ampliar a discussão sobre
os riscos
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ocupacionais, os acidentes de trabalho e a vulnerabilidade nas
práticas dos profissionais de
saúde com o objetivo de
elaborar políticas de saúde
para o trabalhador que
possibilitem a melhoria das
condições de trabalho, como
também o crescimento da produção cientifica acerca da saúde
do trabalhador.
PALAVRAS-CHAVE:
Riscos
ocupacionais.
Acidente
biológico. Enfermagem.
1 INTRODUÇÃO
Diariamente se nota modificações no mundo do laboral
relacionado aos avanços tecnológicos no que concerne a
funcionalidade da prática profissional dentro do ambiente de
trabalho, com a evolução das técnicas e conhecimentos de
saúde, assim, como também, a descoberta dos
microrganismos e
dos antibióticos
trouxe
consigo
preocupações para os profissionais de saúde, os fazendo
passar por novos aprendizados sobre sua própria segurança.
Desse modo, preocupado com esses avanços, é
que o código de ética dos profissionais da enfermagem chama
atenção para o fato de que, esses, devem atuar de modo a
contribuir para a resolução das necessidades de saúde dos
usuários, mediante ações livres de negligência, imperícia e/ou
imprudência, para isso devem desenvolver suas atribuições de
forma segura que não ponha em risco sua integralidade física
ou psíquica bem como social (COFEN, 2013).
A Enfermagem é uma classe de trabalhista que está
mais exposta nas suas atividades de sofrerem algum tipo de
acidente, principalmente o referente ao biológico relacionado
ao número elevado de manipulação de agulhas, cateteres
intravenosos, lâminas dentre outros, que são materiais tipos
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de suas atividades diárias utilizadas para realização de
procedimentos (ALVES, 2012). É notório que esses acidentes
promovem sérios prejuízos aos trabalhadores bem como a
empresa.
Corroborando Werleyet al., (2009) afirma que os
acidentes com material biológico ocasionam danos sérios a
saúde do trabalhador que pode em alguns casos, serem
irreversíveis e outros podem ser auto ou heteroinfligidos, este,
tipo de agravo, tem sido um dos mais frequentes entre os
trabalhadores de enfermagem.
Vale salientar que, esses acidentem com exposição aos
agentes biológicos não se caracterizam, apenas, na
estruturação do ambiente ao qual o profissional está inserido,
mas também se correlaciona a outros fatores como a
sobrecarga de trabalho, jornadas fatigantes, continuidade da
assistência em turnos e plantões noturnos, desgaste físico e
emocional, capacitação técnica deficiente, falta de atenção,
excesso de confiança, utilização de materiais inadequados,
estresse e a não adoção das medidas de precauções padrão
pelos profissionais que tem contribuído significamente com o
aumento de acidentes (BREVIDELLI e CIANCIARULLO,
2009).É oportuno destacar nesse sentindo, o que evidencia o
Ministério do Trabalho sobre a Norma Regulamentadora nº32.
Norma Regulamentadora nº 32 traz as medidas
de seguranças a segurança biológica oferecida e/
ou sua aderência no cotidiano das práticas,
quanto aos riscos químicos, à exposição às
radiações ionizantes, assim como legisla sobre
limpeza, alimentação, conservação de ambientes,
maquinas e materiais associados à prevenção de
agravos ao trabalhador da saúde (BRASIL, 2005).
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O tema em questão tem relevância para o campo da
pesquisa, bem como para o campo do ensino. Pois, permite o
entendimento mais claro sobre o crescimento dos acidentes
biológicos ocorridos pelos profissionais da enfermagem
durante o seu trabalho permitindo, assim, estudos futuros
através da disseminação do conhecimento que o mesmo
promove.
Assim, para a realização dessa pesquisa, o estudo teve
como fio condutor o seguinte objetivo: caracterizar as
publicações científicas acerca dos acidentes com material
biológico no âmbito da enfermagem, no período de 2010 a
2015.
2

MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que
para sua efetivação necessariamente precisa obedecer aos
seguintes passos metodológicos que são a identificação do
tema, amostragem através da revisão literária definição das
informações a serem extraídas dos estudos selecionados;
avaliação dos estudos selecionados; interpretação dos
resultados; e apresentação dos resultados da pesquisa
(MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008).
Levando em consideração que um estudo na
modalidade de revisão integrativa da literatura deve ser
orientado por uma indagação ou hipótese, na primeira etapa o
presente
trabalho
foi
conduzido
pelos
seguintes
questionamentos: Qual a caracterização das publicações
disponibilizadas em periódicos online de Enfermagem sobre
acidentes com perfurocortantes no período de 2010 a 2015;
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Qual a contribuição da produção científica sobre os acidentes
biológicos para o campo prático da enfermagem?
O levantamento do material bibliográfico foi realizado a
partir da base de dados da Literatura Latino Americana e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), na
Scientific Electronic Library Online (SciELO), totalizando vinte
e uma publicações acerca dos acidentes biológicos em
profissionais da enfermagem, haja vista que, no momento
seguinte, após a leitura criteriosa, selecionamos os estudos
que mais se aproximaram dos objetivos propostos para o
estudo e elegemos uma amostra dez artigos. Para seleção,
adotamos o seguinte critério: que as publicações sobre
acidentes com perfurocortantes em profissionais da
enfermagem estivessem disponibilizadas na íntegra no idioma
português no período de 2010 a 2015. Para tal, empregamos
as seguintes palavras chave: “acidentes biológicos e
enfermagem, Biossegurança e enfermagem”. A coleta de
dados ocorreu durante todo o mês de Julho de 2015.
Posteriormente, agrupamos os dados obtidos por meio do
material compilado, procedeu-se, assim, à leitura minuciosa de
cada artigo selecionado, afim de, os organizar para promover
uma tabulação dos dados alcançados, dessa forma, emergiu a
seguinte categoria temática: “Acidente com perfuro cortantes
na classe da Enfermagem sua prevalência e fatores de risco”
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3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para melhor compreensão da temática em questão,
optou-se em fazer uma breve demonstração dos estudos
selecionados para esse artigo segundo, ano de publicação,
periódico, título e modalidade de pesquisa conforme
expresso no quadro a seguir:
TITULO

MODALIDADE

PERIODICO

Multicausalidade nos acidentes de trabalho
da Enfermagem com material biológico
Biossegurança na perspectiva da equipe
de enfermagem de
Unidades de Tratamento Intensivo
Acidentes de trabalho com material
biológico
ocorridos em municípios de Minas Gerais
Concepções da equipe de enfermagem
sobre a exposição
a riscos físicos e químicos no ambiente
hospitalar
A percepção dos trabalhadores de
enfermagem sobre o manejo dos
resíduos químicos perigosos
Internação domiciliar: risco de exposição
biológica para a equipe de saúde

ORIGINAL

Revista Brasileira
Enfermagem
Revista Brasileira
Enfermagem

Biossegurança e a enfermagem nos
cuidados clínicos:
Contribuições
para
a
saúde
do
trabalhador*
Riscos ocupacionais e mecanismos de
autocuidado Do trabalhador de um centro
de material e esterilização

ORIGINAL

ORIGINAL

2014

ORIGINAL

Revista Brasileira
Enfermagem

2014

ORIGINAL

Revista Brasileira
Enfermagem

2013

ORIGINAL

Revista Escola de
Enfermagem da
USP
Revista Escola de
Enfermagem da
USP
Revista Brasileira
Enfermagem

2012

Revista Gaúcha
Enfermagem

2012

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL
Acidentes com perfurocortantes entre
profissionais de enfermagem de um
hospital universitário
Fatores Associados à Qualidade de
Vidade
Cuidadores de Idosos em
AssistênciaDomiciliária

ANO DE
PUBLICAÇÃO
2013

ORIGINAL

2010

2010

2014
Revista de
enfermagem UFPE
online
Saúde Social.

2011

Os dados obtidos nos artigos incluídos na investigação
proposta foram congregados e em seguida expostos através
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da representação gráfica. Nesse enfoque, foi possível
demonstrar os dados relativos ao ano, a modalidade de
publicação, bem como aos enfoques contemplados no
material analisado.
No que diz respeito ao ano de publicação, os mesmos
foram demonstrados por meio da Figura 1, a seguir.

Ano de Publicação
4
3
2

Sé…

1
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
.
Figura 1. Distribuição dos artigos conforme o ano de publicação.
Fonte: Material empírico (2015).

A partir da análise da Figura 1, é possível observar
que a produção científica que envolve os acidentes com
materiais biológicos entre os profissionais da enfermagem nos
anos de 2012 e 2014 foi o equivalente aos anos que mais
obteve publicações com o quântico de três (30%) cada ano,
seguido do ano de 2013 com duas (20%) publicações. No que
concerne aos anos de 2010 e 2011, averiguou-se que houve
um decréscimo nessas publicações com a produção de,
apenas, um artigo (10%), para cada ano. Já no ano de 2015,
não houve nenhuma produção cientifica até o momento.
No tocante à modalidade dos estudos inseridos nessa
pesquisa, oito (80%), são originais. Já os artigos de revisão
sumarizaram duas (20%) publicações. No que diz respeito ao
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idioma dessas produções cientificas, os dez artigos inclusos
(100%) são língua portuguesa.
Os acidentes com matérias biológicos tem se tornado,
cada vez mais frequentes entre os profissionais da saúde,
mais especificamente na equipe de enfermagem, que por sua
vez estão expostos diariamente a sua manipulação. Essa
categoria temática permite conhecer quais são os principais
fatores de risco aos quais os profissionais da enfermagem
estão mais vulneráveis, bem como a prevalência dentro do
trabalho.
Na pesquisa de campo realizada pelos os
pesquisadores Santos et al, (2012) constaram que, os
trabalhadores da equipe de enfermagem tornam-se
vulneráveis em função de algumas características que lhe são
bem peculiares como, por exemplo, a sua carga horária que
muitas vezes são continuas no sentindo de se configurar por
um período de 24 horas diretas por dia, além de que a
Enfermagem executa cerca de 60% das ações de saúde e é
quem realiza o maior volume de cuidado direto por meio de
contato físico com o doente realizando os procedimentos
invasivos que os levam ao risco de acidente.
Corroborando Figueiredo et al (2012) afirma que o
enfermeiro por estarem mais tempo com o paciente na
realização de procedimentos, os leva a manipulação de
agulhas lâminas com frequências os colocando em situação
de risco.
Seguindo essa mesma linha de pensamento,
SOARES et al, (2013) chama atenção para o fato de que, a
sobrecarga de trabalho, as más condições do trabalho sendo
também noturno e a realização inadequada dos
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procedimentos de enfermagem, como agravantes para a sua
ocorrência e que esses fatores necessitam de uma
intervenção política administrativa para coibir tal agravo a
saúde dos profissionais.
Desse modo, averígua-se na literatura que as causas
da sobrecarga de trabalho, estão relacionadas a condições
precárias a qual se organiza o ambiente de trabalho. São
constatados segundo o autor Sulzbacher e Fontana (2014).
O baixo quantitativo nos serviços, regime de
turnos, plantões e os baixos salários, comuns
entre os trabalhadores de saúde, implicam na
dupla jornada de trabalho, assim, a exaustão
física e emocional são apresentados como
fatores de risco desses acidentes.
Ainda,
estudos
apontam
suspeita
de
doenças
relacionadas à exposição constante a luz, um
agente físico de significativo impacto sobre a
saúde de quem trabalha por muito tempo em
horário noturno.

No tocante a prevalência em relação aos acidentes
biológicos, evidenciou-se nesse estudo que, a maioria dos
acidentados correspondia ao sexo feminino, maior contingente
de trabalhadores nas duas categorias profissionais que mais
tiveram casos notificados foram os que compunham o cargo
de técnicos e auxiliares de enfermagem, bem como merece
evidência os auxiliares de serviços gerais (limpeza), com uma
amostra de 253 notificações de acidentes de trabalho, sendo
73,5% ocorridos com mulheres, auxiliares de enfermagem
(39,5%) e auxiliares de serviços gerais13% (SIQUEIRA et
al.,2014).É notório que os acidentes são frequentes, e que
cada dia mais vem crescendo o número de vítimas. É o que
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mostra essa pesquisa, que 40% dos profissionais afirmaram
ter sofrido acidentes com perfurocortantes com exposição
ocupacional a material biológico no decorrer de sua
experiência
na
instituição
(VERÇOSA,
MONTEIRO,
FERREIRA, 2014).
Esse tipo de acidente dentro do ambiente de trabalho
traz sérias consequências como já demonstrado nos
parágrafos acima, e um deles é sofrimento. Evidenciado pela
fatigante exposição a cargas inversas e simultâneas, à
escassez de recursos e, até mesmo, à desatenção e
negligência do próprio trabalhador. É importante destacar
ainda que os acidentes que envolvem mucosa são significativo
(ESPINDOLA, GUIMARÃES, FONTANA, 2012).
Para que esse tipo de exposição seja coibido, o
profissional precisa ficar atento ao uso dos equipamentos de
proteção individual, que por sua vez tem um poder significativo
de evitar muitos acidentes. Costa et al (2012) chama atenção
para o fato de que muitos profissionais não recebem
semestralmente cursos ou aulas sobre sua própria proteção.
Esses dados trazem à tona uma visão polêmica dos
trabalhadores, narram que tem, apenas, um repasse de
informações, por meio de normas e rotinas, conforme a
necessidade do momento, em função da organização do
trabalho.
Corroborando com a afirmativa acima, o estudo de
Brand et al (2014) alude na sua pesquisa que, não é práxis ao
profissional da enfermagem, receber orientações, ou
treinamentos sobre o uso dos equipamentos individuais (EPI)
estabelecido pela NR32, se não, apenas, por algumas
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palestras com distribuição de materiais informativos de forma
superficial. Em contra mão a essa realidade, é importante
destacar que muitos profissionais fazem resistência ao uso
dos EPI (ALLAS, FONTANA, 2010).

4

CONCLUSÕES

A realização dessa pesquisa possibilitou conhecer bem
mais, as produções científicas a cerca dos acidentes com
materiais biológicos, onde, a mesma permitiu a caracterização
da literatura sobre a temática em estudo em periódicos online
no período de 2010 a 2015. Constatou-se que, esta produção
ainda é incipiente, tendo em vista que se trata de uma
temática de grande importância, a qual envolve a saúde dos
profissionais de saúde. Haja vista que, para a seleção dessa,
através da biblioteca virtual de saúde os artigos estavam em
números pequenos a se comparar com a problemática que o
assunto aponta.
Após a conclusão desse estudo, foi possível notar que
essa pesquisa possibilita uma melhor disseminação do
conhecimento sobre essa questão favorecendo pesquisas
futuras que poderá oferecer uma melhor visibilidade da classe,
para as empresas públicas e privadas, afim, de busca por
melhorias para coibir esses problemas, que são tão frequentes
e atingem severamente a saúde dos trabalhadores.
Sabe-se que, o uso inadequado ou resistência ao uso
de EPI, a sobrecarga de trabalho e a autoconfiança são os
pontos principais da ocorrência de acidentes no ambiente de
trabalho.
No tocante ao número de publicações acerca dessa
temática, foram localizados através da busca eletrônica 21
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artigos. Através do critério de inclusão estabelecido, foi
identificada uma amostra composta por 10 estudos que foram
selecionados pela base de dados da LILACS. O ano de 2012 e
2013 destacou-se como o de maior número de artigos
científicos publicados sobre a temática investigada. Quanto às
modalidades das publicações inseridas no estudo (100%) são
originais.
Assim sendo, é iminente a necessidade de maior
investimento e visibilidade das pesquisas acerca da temática
ora exposta. Pois, o tema possibilita uma amplitude de
intervenções. Reconhecendo que, o repasse desses
conhecimentos para os acadêmicos são de grande valia, seria
compensatório se as universidades investissem um pouco
mais em simpósios, palestras, bem como outros meios de
discussões como forma de expandir essa temática edificando
uma visão crítica reflexiva, aprimorando as habilidades e
competências da profissão, defendendo sua autonomia para
se tornar de fato, o que já é uma profissão liberal
possibilitando melhorias na qualidade de trabalho ofertados.
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RESUMO: A voz é o principal instrumento de trabalho do
professor
e
um
importante
recurso
na
relação
professor/alunos, com implicações importantes no processo
ensino-aprendizagem. Com isso buscou-se,descrever o perfil
vocal dos professores de escolas públicas do município de
João Pessoa – PB. Este estudo se caracteriza por ser do tipo
observacional, transversal, descritivo e de caráter quantitativo,
no qual participaram 151 professoras do ensino fundamental I
e II pertencentes à seis escolas da rede pública da cidade de
João Pessoa. Na primeira etapa deste estudo, as professoras
responderam o questionário Condição de Produção Vocal do
Professor- CPV-P para caracterização da amostra e
levantamento de dados sobre autorreferência ao distúrbio de
voz. Às sensações vocais mais referidas foram garganta seca,
pigarro e cansaço ao falar. Com relação às possíveis causas
das sensações autorreferidas, observou-se que o “uso
intensivo da voz” foi relatado como sendo a principal causa,
representando 27,6% das ocorrências, seguida por “estresse”
e “alergia” com 15,7% e 14,9%, respectivamente. O presente
estudo constatou que houve uma alta referencia do distúrbio
de voz, bem como também, das sensações vocais laríngeas
(garganta seca, pigarro e cansaço ao falar). Tendo como
causas mais frequentes o uso intensivo da voz, alergia e o
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estresse. Tais dados demonstram a necessidade de ações
preventivas e de orientação vocal para esses professores.
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Docentes. Distúrbios
da voz.
1 INTRODUÇÃO
A voz é o principal instrumento de trabalho do professor
e um importante recurso na relação professor/alunos, com
implicações importantes no processo ensino-aprendizagem.
Estudos nacionais (FERREIRA et al. 2003;
CAPOROSSI e FERREIRA, 2011; LIMA-SILVA et al., 2012;
FERREIRA et al, 2007; SILVA, 2013) e internacionais (ROY et
al, 2004; DRAGONE et al. 2010) citam, que está classe de
profissionais da voz é a mais suscetível a ter distúrbios da voz,
devido à multifatoriedade característica do seu contexto de
trabalho (GUIMARÃES, 2001; FERREIRA,2004; LIMA-SILVA
et al, 2012)Dessa forma, um a cada dois professores que
estão em atividade apresentam queixas e/ou sensações de
algum tipo de alteração vocal (JARDIM et al., 2007).
Quanto às sensações vocais mais encontradas em
professores, estudos apontam: ardor na garganta, pigarro e
esforço para falar (SIMOES e LATORRE 2006). Entretanto,
em uma pesquisa internacional, a garganta seca aparece
como uma das sensações laringofaríngeas, mais referida
pelos professores (ZAMBON, 2010).
Dessa forma, os distúrbios da voz e as sensações
vocais nessa categoria são consequências de diversos fatores
internos (do próprio organismo) e externos (do trabalho, da
formação entre outros).As principais causas mais referidas
pelos professores que podem levar a tais sensações e
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distúrbio são: o uso intensivo da voz, o estresse, as infecções
e as alergias, o refluxo gastresofágico, as condições
ambientais inadequadas (quanto a acústica, o ruído, a
umidade, a poeira entre outros), falta de preparo/treinamento
vocal e hábitos vocais (SERVILHA et al., 2010; ASSIS, 2005).
Geralmente o professor ao falar em condições
ambientais inadequadas pode gerar uma sobrecarga no seu
aparelho fonador. Além disso, as autoras apontam ainda que
tal situação acompanhada de pouca hidratação leva a um
desconforto entendido como garganta seca (LIMA-SILVA et
al., 2012).As autoras ainda referem que às sensações
laringofaríngeas mais referidas pelos professores foram
pigarro, garganta seca, e ardor na garganta.
Vale salientar, que é relevante investigar a
autorreferência das sensações vocais e as possíveis causas
em professores para auxiliar no planejamento e no
desenvolvimento de ações de promoção a saúde, tais como,
triagem vocal de professores em escolas, com intuito de
atender diferentes demandas e elaborar ações próximas à
realidade do professor.
Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa é
descrever o perfil vocal, sensações vocais e suas possíveis
causas, de professores de escolas públicas do município de
João Pessoa – PB.
2

MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo se caracteriza por ser do tipo observacional,
transversal, descritivo e de caráter quantitativo. O mesmo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da instituição de origem, processo número 091/13, e
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possui termo de consentimento livre e esclarecido das
professoras participantes.
A presente pesquisa foi desenvolvida em seis escolas da
rede pública de ensino da cidade de João Pessoa - Paraíba. A
seleção dessas escolas foi baseada nos critérios: serem
escolas grandes, inclusivas e atenderem a alunos do ensino
fundamental I e II.
Após o aceite da direção dessas escolas, todos os
professores foram convidados a participar da pesquisa, que
correspondia a 181 das seis escolas selecionadas. Os critérios
de inclusão para o estudo foram: consentimento das
professoras; participação de todas as etapas propostas pela
pesquisadora, ministrar disciplinas do ensino fundamental e
ser do sexo feminino. Esta última condição teve o intuito de
evitar as características anatomofisiológicas da voz
determinadas pelo sexo. Foram excluídos professores por
estarem readaptados (8), afastados (7), em licença prêmio (2),
professoras que realizaram ou realizou terapia fonoaudiológica
durante o período da pesquisa (2), professores que
apresentaram acometimento das vias aéreas superiores no
momento da pesquisa (1) e professores que não quiseram
participar desta pesquisa (10). Ao final, fizeram parte deste
estudo 151 docentes pertencentes equitativamente às três
escolas.
A pesquisa constou da aplicação do questionário de
autopercepção, denominado Condição de Produção Vocal do
Professor – CPV-P (FERREIRA et al,2007). O questionário
CPV-P é composto por 79 questõesrelativas aos seguintes
aspectos: identificação do questionário; identificação do
entrevistado; situação funcional; aspectos gerais de saúde;
hábitos vocais e aspectos vocais. Todas as questões desse
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instrumento foram documentadas, porém, para esta pesquisa,
foram utilizados os dados referentes às variáveis: sociodemográficas (idade, sexo, tempo de magistério, e carga horária de
trabalho); queixa vocal (no passado e no presente); as
sensações vocais (picada na garganta, areia na garganta, bolo
na garganta, ardor na garganta, secreção na garganta,
garganta seca, pigarro, tosse seca, tosse com catarro, dor ao
falar, dor ao engolir, dificuldade para engolir, cansaço ao falar
e esforço ao falar).
Os dados foram analisados através do Statistical
Package for Social Sciences 20 (SPSS). A estatística
descritiva foi realizada para caracterização da amostra quanto
ao sexo, idade, estado civil, escolaridade, sensações vocais e
causas autorreferidas.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente pesquisa abrangeu aplicação de
questionário de autopercepção da voz - CPV-P em 151
professoras do ensino fundamental pertencentes a seis
escolas da rede pública de João Pessoa. Com base nesses
dados, percebeu-se que os professores referiram uma alta
ocorrência de distúrbios da voz.
Participaram do estudo 151 professores, dos quais a
maioria era do sexo feminino (81,5%), com média de idade de
42,98 anos (DP=10,19), estado civil casado (49%) e
possuindo ensino superior completo (90,1%), conforme a
tabela 1.
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Tabela 1 - Distribuição numérica (n) e percentual (%)
dos indivíduos, segundo sexo, idade, estado civil e
escolaridade
Variável

N

%

Sexo
Feminino

123

81,5%

Masculino

28

18,5%

De 18 a 29 anos

11

7,3%

De 30 a 39 anos

55

36,4%

De 40 a 49 anos

40

26,5%

De 50 a 59 anos

35

23,2%

≥60 anos

10

6,6%

Solteiro

51

33,8%

Casado

74

49,0%

Divorciado

18

11,9%

8

5,3%

136

90,1%

Superior Incompleto

7

4,6%

Médio Completo

8

5,3%

Idade

Estado civil

Viúvo
Escolaridade
Superior Completo

Quando perguntados sobre a ocorrência de alterações
vocais durante a vida profissional, 126 professores (83,4%)
relataram apresentar ou já terem apresentado algum tipo de
alteração vocal, já 25 professores (16,6%) afirmaram que
nunca tiveram.
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As sensações mais relatadas pelos professores foram:
garganta seca (60,3%), pigarro (52,3%), cansaço ao falar
(47,0%), esforço ao falar (46,4%), tosse seca (45,0%) e ardor
na garganta (43,0%) (Tabela 2).
Tabela 2 - Distribuição numérica (n) e percentual (%) dos
indivíduos segundo as sensações autorreferidas
Sensações
Garganta seca
Pigarro
Cansaço ao falar
Esforço ao falar
Tosse seca
Ardor na garganta
Secreção / catarro na garganta
Picada na garganta
Tosse com catarro
Bola na garganta
Dor ao falar
Areia na garganta
Dor ao engolir
Dificuldade para engolir
Nenhuma
Total de participantes

N
91
79
71
70
68
65
43
41
41
40
35
33
28
26
25
151

%
60,3%
52,3%
47,0%
46,4%
45,0%
43,0%
28,5%
27,2%
27,2%
26,5%
23,2%
21,9%
18,5%
17,2%
16,6%
100,0%

Ao se questionar sobre as possíveis causas das
sensações autorreferidas, observou-se que o uso intensivo da
voz foi relatado como sendo a principal causa, representando
27,6% das ocorrências, seguida por estresse e alergia com
15,7% e 14,9%, respectivamente (Tabela 3).
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Tabela 3 - Distribuição numérica (n) e percentual (%) das
ocorrências de causas para as sensações autorreferidas pelos
professores
Causas
Uso intensivo da voz
Estresse
Alergia
Exposição ao barulho
Gripe constante
Exposição ao frio
Infecção respiratória
Nenhuma
Total de ocorrências

n
85
57
54
49
26
26
25
25
362

%
70,2%
15,7%
14,9%
13,5%
7,2%
7,2%
6,9%
6,9%
100,0%

A composição do grupo de professores deste estudo é
semelhante à de outras pesquisas desenvolvidas na área, a
maioria do gênero feminino (81,5%) fator, no qual, pode ser
responsável por um número maior de acometimento de
professores por distúrbios da voz, devido as características
anatômicas da laringe feminina.(CAPOROSSI, 2011; LIMASILVA et al., 2012; SILVA, 2013).
ROY et al. (2004) verificaram que as mulheres, quando
comparadas aos homens, apresentaram uma prevalencia mais
elevada de disturbios vocais durante a vida. Isso tambem foi
verificado por SMITH et al., (1998b) e RUSSELL et al.(1998).
Além disso, a média de idade próxima ao final do período
de eficiência vocal, 43%(LIMA-SILVA et al., 2012; SILVA,
2013). A elevada porcentagem de professores que
apresentam nível de escolaridade superior completo vai ao
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encontro dos resultados de outras pesquisas (FERREIRA et
al., 2003).
Pesquisadores observaram que os professores
apresentaram maior chance de fazer referência ao problema
vocal conforme a idade aumenta, da mesma forma que
verificaram que os professores que não apresentaram
alteração de voz são mais novos dos que apresentaram tal
distúrbio (ROY et al., 2004;ORTIZ et al., 2004).
A autorreferência ao distúrbio da voz feita pelos
professores neste estudo mostra-se superior ao ser
comparada com algumas pesquisas internacionais e
nacionais(CAPOROSSI e FERREIRA, 2011; ROY et al., 2004;
KOOIJMAN et al., 2006; FERREIRA et al., 2010).
A partir dos dados encontrados neste estudo, foi possível
observar que as sensações laringofaríngeas mais relatadas
pelos professores foram: garganta seca, pigarro, cansaço ao
falar.
As
sensações
laringofaringeas
referidas
pelos
professores dessa pesquisa foram semelhantes aos dados
encontrados em outro estudo, no qual os docentes referiram
com maior frequência: garganta seca, cansaço vocal e
pigarro(LIMA-SILVA et al., 2012). Tais sensações estão
diretamente relacionadas aos quadros de uso excessivo ou
inadequado da voz, além de poderem estar acompanhados
por um ambiente de trabalho com poeira e/ou ruído bem como
o docente apresentar pouca hidratação durante o uso
profissional da voz (SIMÕES et al., 2006).
Quanto à garganta seca, a falta de hidratação durante as
aulas pode levar a esta sensação, o que aponta para a falta de
cuidados básicos com a voz(COSTA et al., 2013). A sensação
de garganta seca também esteve presente em outro estudo
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juntamente com coceira na garganta e fadiga vocal (LUCHESI
et al., 2010).
No que diz respeito, a sensação de cansaço ao falar,
alguns autores referem que essa sensação é uma das mais
freqüentes entre as queixas de professores e pode ser
indicativo de mau uso e/ou abuso vocal. Essa classe de
profissionais utiliza a voz em uma intensidade bastante alta
para conseguir chamar a atenção dos alunos, e muitas vezes
em uma jornada de trabalho excessiva, com isso causando a
sensação de cansaço ao falar(GUIDINI et al., 2012).
Por outro lado, a presença de pigarro pode ser
decorrente da secreção nasal por rinites alérgicas, sinusites
agudas e crônicas, refluxo gastresofágico, hábitos alimentares
inadequados e má hidratação (BEHLAU et al., 2001).
O uso intensivo da voz é a causa mais relatada em
estudos (QUINTANILHA, 2006; FERREIRA e BENEDETTI,
2007). Considera-se que somente a presença do uso intensivo
da voz não determina um distúrbio da voz, mas sim este
comportamento associado ao esforço vocal contínuo e o
desconhecimento de técnicas vocais pode contribuir para o
surgimento de tal problema (SOUZA e FERREIRA, 2000).
No que diz respeito ao estresse, o mesmo não é visto
somente como resultado de fatores exógenos ou relacionados
ao trabalho (MACEDO et al., 2007), mas como um produto da
dinâmica, da junção particular entre a situação do ambiente
físico e social e o indivíduo, sua personalidade, seu padrão de
comportamento e as circunstâncias de sua vida(BARRETO e
CARMO, 2006).A relação entre os aspectos emocionais e
vocais interferem diretamente no comportamento vocal, na
autoavaliação e no número de queixas mencionadas pelos
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professores (ALMEIDA et al., 2011; COSTA et al., 2013;
FABRÍCIO et al., 2009).
Os professores possuem maiores chances de apresentar
alergias e problemas respiratórios (SERVILHA e RUELA,
2009).Além disso, o acúmulo de poeira e pó de giz dentro da
sala de aula aumenta a possibilidade de desenvolver
problemas nas vias aéreas superiores. Esses problemas do
trato respiratório se relacionam com as condições ambientais
e são influenciados por predisponentes individuais (MARÇAL e
PERES, 2011).
Esses dados mostrama necessidade de ações que
proporcionem melhorias na atenção à saúde da voz dessa
classe profissional, tais como, triagem vocal de professores
em escolas, com intuito de atender diferentes demandas e
elaborar ações próximas à realidade do professor.
A ausência de estudos que propõe a associação das
sensações vocais as possíveis causas do distúrbio de voz em
professores justificam também o interesse.
A partir do exposto, observa-se que pesquisas que
subsidiem a Fonoaudiologia com mais informações a respeito
das sensações vocais e suas causas, são cada vez mais
importantes, principalmente quando estas visam à promoção
da saúde desses profissionais.
4

CONCLUSÕES

O presente estudo constatou que houve uma alta
referência do distúrbio de voz, bem como também das
sensações vocais de garganta seca, pigarro e cansaço ao
falar. Tendo como causas mais frequentes o uso intensivo da
voz, alergia e estresse. Tais dados demonstram a
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necessidade de ações preventivas e de orientação vocal para
esses professores.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, A. A. F; BEHLAU, M; LEITE J. R. Correlação entre ansiedade e
performance comunicativa. Rev Soc Bras Fonoaudiol, v. 16, n. 4, p.384-9.
ASSIS J. R. Avaliação do conhecimento relativo a saúde vocal em
acadêmicos do curso normal superior de uma universidade.Franca,
2005. Dissertação (Mestrado em Promoção de saúde) -Universidade de
Franca.
BARRETO, M. L; CARMO, E. H. Padrões de adoecimento e de morte da
população brasileira: os renovados desafios para o Sistema Único de
Saúde. Cien Saúde Coletiva. 2006; v. 12, p.1179-90.
BEHLAU, M; MADAZIO, G; FEIJÓ, D; PONTES, P. Avaliação de voz.
In:BEHLAU, M (org.).Voz: o livro do especialista. vol. 1. Rio de Janeiro:
Revinter; 2001. p. 85-245.
CAPOROSSI, C; FERREIRA, L. P. Sintomas vocais e fatores relativos ao
estilo de vida em professores. Rev. CEFAC, v. 13, n. 1, p. 132-139, 2001.
COSTA, D; B, LOPES, L. W; SILVA, E. G; CUNHA, G. M. S; ALMEIDA, L.
N. A; ALMEIDA, A. A. F. Fatores de risco e emocionais na voz de
professores com e sem queixas vocais. Rev CEFAC, v. 15, n.4, p. 100110, 2013.
DRAGONE, M. L. S; FERREIRA, L. P; GIANNINI, S. P. P; SIMÕESZENARI M, VIEIRA V. P, BEHLAU M. Voz do professor: uma revisão de 15
anos de contribuição fonoaudiológica. Rev Soc Bras Fonoaudiol, v. 15, n.
2, p. 289-96, 2010.
ZAMBON, F. Sintomas vocais e perfil de professores em um programa de
saúde vocal. Rev CEFAC, v. 12, n. 5 São Paulo sep./out. 2010 Epub 23Abr-2010.
FABRÍCIO, M. Z; KASAMA, S. T; MARTINEZ, E. Z. Qualidade de vida e
voz de docentes. Rev CEFAC, São Paulo, 2009.
FERREIRA, L. P; GIANNINI, S. P. P; FIGUEIRA, S; SILVA, E. E;
KARMANN, D. F; SOUZA, T. M. T. Condições de produção vocal de
professores da rede do município de São Paulo. Disturb da Comum, v.
14, n. 2, p. 275-308, 2003.
FERREIRA, L.P. A discussão sobre o distúrbio de voz como doença
relacionada ao trabalho sete anos depois. In: FERREIRA, L.P; ANDRADE
e SILVIA, FIORINI, A.C; SANTONI, C.B; SOUZA, M.T; BERNARDI, A.P.A.
In: XIV Seminário de Voz PUCSP, 2004, São Paulo. Anais do XIV
Seminário de Voz PUCSP. São Paulo: PUCSP, 2004. p. 1-61.

468

PERFIL VOCAL DO PROFESSOR: SENSAÇÕES VOCAIS E SUAS POSSÍVEIS
CAUSAS

FERREIRA, L. P; BENEDETTI, P. H. Quality of voice production in teachers
of the hearing impaired. Rev CEFAC, v. 9, n. 1, p. 79-89, 2007.
FERREIRA, L. P; GIANNINI, S. P. P; LATORRE, M. R. D. O; SIMÕESZENARI, M. Distúrbio de voz relacionado ao trabalho: proposta de um
instrumento para avaliação de professores.Distúrb Comum. São Paulo,
2007, v. 19, n. 1, p. 127-136.
FERREIRA, L.P; LATORRE, M.R.D.O; GIANNINI, S.P.P; GHIARDI,
A.C.A.M, et al. Influence of abusive vocal habits, hydration, mastication,
and sleep in the occurence of vocal symptoms in teachers. J Voice, v. 24,
n. 1, p. 86-92, 2010.
GUIDINI, R. F; BERTONCELLO F; ZANCHETTA S;DRAGONE M. L. S.
Correlações entre ruído ambiental em sala de aula e voz do professor. Rev
Soc Bras Fonoaudiol, v. 17, n. 4, p. 398-404, 2012.
GUIMARÃES, S. M. A. Análise De Programas De Saúde Vocal Na
Docência [Monografia]. Curso de Especialização em Fonoaudiologia
Clinica (CEFAC) Curitiba-PR; 2001.
JARDIM, R; BARRETO, S. M; ASSUNÇÃO, A. A. Voice disorder: case
definition and prevalence in teachers. Rev Bras Epidemiol, v. 10, n. 4, p.
625-636, 2007.
KOOIJMAN, P. G; THOMAS, G; GRAAMANS, K; JONG, F. I. Psychosocial
impact of the teacher’s voice throughout the career. J Voice, v. 21, n. 3, p.
316-24, 2006.
LIMA-SILVA, M. F. B; FERREIRA, L. P; OLIVEIRA, I. B; SILVA, M. A. A;
GHIRARDI, A. C. A. M. Distúrbio de voz em professores: autorreferencia,
avaliação perceptiva da voz e das pregas vocais. Rev. Soc. Bras.
Fonoaudiol, v. 17, n. 4,p. 391-7, 2012.
LUCHESI, K. F; MOURÃO, L. F; KITAMURA, S. Ações de promoção e
prevenção à saúde vocal de professores: uma questão de saúde
coletiva.Rev CEFAC. 2010;12(6): 945-53.
MACEDO, L. E. T; CHOR, D; ANDREOZZI, V; FAERSTEIN, E; WERNECK,
G. L; LOPES, C. S. Estresse no trabalho e interrupção de atividades
habituais, por problemas de saúde, no Estudo Pró-Saúde.Cad Saúde
Públ, v. 23, n. 10, p. 2327-36, 2007.
MARÇAL, C.C.B; PERES, M.A. Alteração vocal auto-referida em
professores: prevalência e fatores associados. Rev Saúde Pública, v. 45,
n. 3, p. 503-11, 2011.
ORTIZ, E; COSTA, E. A; SPINA, A. L; CRESPO, N. A. Proposta de modelo
de atendimento multidisciplinar para disfonias relacionadas ao trabalho
estudo preliminar. Rev. Bras Otorrinolaringol, v. 70, n. 5, p. 590-6, 2004.
QUINTANILHA, J. K. M. C. Características vocais de uma amostra de
professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
Dissertação (Mestrado).Brasília (DF): Universidade de Brasília; 2006.

469

PERFIL VOCAL DO PROFESSOR: SENSAÇÕES VOCAIS E SUAS POSSÍVEIS
CAUSAS

RODRIGUES, G; ZAMBON, F; MATHIESON, L; BEHLAU M. Vocal Tract
Discomfort in Teachers: Its Relationshipto Self-Reported Voice Disorders. J
Voice, v. 27, p. 473-480, 2013.
ROY, N; MERRIL, R.M; THIBEAULT, S; GRAY, S.D; SMITH, E.M. Voice
disorders in teachers and the general population: effects on work
performance, attendance, and future career choices. J Speech Lang Hear
Res, v. 47, n. 3, p. 542-51, 2004.
SERVILHA, E. A. M; RUELA, I. S. Riscos ocupacionais em professores.
Rev CEFAC, São Paulo 2009.
SERVILHA, E. A. M; LEAL, R. O. F; HIDAKA, M. T. U. Riscos ocupacionais
na legislação trabalhista brasileira: destaque para aqueles relativos à
saúde e à voz do professor. Rev. Soc. Bras. Fonoaudiol, v. 15, n. 4, 505513, 2010.
SILVA, P. O. C. Relação entre distúrbio vocal, fatores ocupacionais, e
aspectos biopsicossociais em professores. João Pessoa, 2013.
Dissertação (Mestrado em Modelos de Saúde) - Universidade Federal da
Paraíba.
SIMÕES, M.; LATORRE, M. R. D. O. Prevalência de alteração vocal em
educadoras e sua relação com a auto-percepção. Rev de Saúde
Pública, São Paulo, v. 40, n. 6, p. 1013-8, dez. 2006.
SOUZA, T. M. T; FERREIRA, L. P. Caracterização vocal dos professores
do município de São Paulo – DREM 5. In: FERREIRA L. P, COSTA H. O.
Voz Ativa: falando sobre o profissional da voz. São Paulo: Roca, 2000.

470

ASSÉDIO MORAL: CONSEQUÊNCIAS PARA O TRABALHADOR E
EMPREGADOR

CAPÍTULO 34
ASSÉDIO MORAL: CONSEQUÊNCIAS PARA O
TRABALHADOR E EMPREGADOR
Maria da Guia Meira Cartaxo FILGUEIRAS1
Suely Aragão Azevêdo VIANA2
Valdenice Vieira da SILVA3
Regina Maria Cardoso MONTEIRO4
Maria de Fátima Leandro MARQUES5
1
Psicóloga; Mestranda da Faculdade Fac Norte – João Pessoa/PB; 2 Enfermeira e Professora
do Instituto de Educação Superior da Paraíba – João Pessoa/PB; 3 Enfermeira Assistencialista
do Hospital Napoleão Laureano; Mestranda da Faculdade Fac Norte – João Pessoa/PB; 4
Nutricionista do Hospital do Hospital Universitário Lauro Wanderley e Unimed; Mestranda da
Faculdade Fac Norte – João Pessoa/PB; 5 Bióloga do Centro de Assistência Toxicológico do
Hospital Universitário Lauro Wanderley; Mestranda da Faculdade Fac Norte – João
Pessoa/PB.
Email: mariaguiacartaxo@gmail.com.

RESUMO: Assédio moral é a intenção de uma ou mais
pessoas praticarem, por ação ou deixarem de praticar por
omissão, de forma reiterada ou sistemática, atos abusivos ou
hostis, de forma expressa ou não, contra uma ou mais
pessoas, no ambiente de trabalho, praticado principalmente
por superiores hierárquicos, após, colegas ou mesmo por
colegas e superiores hierárquicos e em menor proporção,
entre outros, por inferiores hierárquicos e clientes, durante
certo período de tempo e com certa frequência, os quais
atinge a saúde do trabalhador. Desestabiliza o cotidiano do
funcionário, sendo considerado um tormento social, uma vez
que interfere em todas as esferas da vida, além de trazer
prejuízos ao empregador e ao Estado. Deste modo, este
estudo teve como objetivo descrever as consequências que o
assédio moral pode trazer tanto para o trabalhador quanto
para o empregador. Trata-se de um estudo exploratório471
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bibliográfico, o qual proporciona maior familiaridade com o
problema a ser explicitado. Tendo em vista que o assédio
moral é um tema ainda pouco discutido, em razão de sua
crescente importância e de seus efeitos perversos, deve ser
debatido de forma séria e comprometida, não só pela classe
trabalhadora e pelo empresariado, mas por toda sociedade.
Palavras-chave: Bullying. Saúde do trabalhador. Empresa.
1 INTRODUÇÃO
Este estudo trata sobre o assédio moral e a violação
ao princípio da proteção e valorização do trabalhador, tendo
em vista que o assédio moral ocorrido dentro das empresas
podem causar danos irreparáveis tanto para o empregado
quanto para o empregador.
A violência no ambiente de trabalho tem aumentado
em todo o mundo. Uma de suas expressões mais recentes é o
assédio moral, que causa impacto na vida pessoal, familiar e
social do trabalhador. Não se trata, porém, apenas de uma
questão individual, pois ela ocorre no universo organizacional
e entre profissionais que usam prerrogativas organizacionais;
ou seja, este é também um problema das organizações
(ZANETTI, 2012).
Segundo Hirigoyen (2002), o assédio moral existe em
todos os setores, e apesar de não ser um assunto novo, ainda
é uma questão muito delicada. No Brasil, as pesquisas
científicas ainda são em número reduzido diante da
intensificação e a gravidade do problema, porém há alguns
anos o tema vem tendo mais explanação, fato este
comprovado através do crescente número de Leis, projetos de
Lei e discussões sindicais a respeito do assunto.
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O mercado de trabalho está cada vez mais exigente
em relação ao perfil que os profissionais devem apresentar.
Se, há alguns anos, os quesitos que contavam pontos
passavam somente pela boa formação acadêmica e pelo bom
nível de conhecimentos técnicos em área específica, agora
vão além e exigem outras habilidades (CORREA, 2012).
O tema citado tem com fulcro apresentar um problema
complexo e de causas diversas, não existindo soluções
simples para combatê-lo. Esse tema aborda as formas de
atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem
motivação evidente, adotadas por uma pessoa contra a outra
no ambiente de trabalho. Tendo como finalidade esclarecer
um pouco mais a sociedade no geral a cerca do referido
assunto, como também auxiliar a área de Saúde do
Trabalhador, com mais uma fonte de pesquisa.
Deste modo, este estudo teve como objetivo descrever
as consequências que o assédio moral pode trazer tanto para
o trabalhador quanto para o empregador.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo exploratório-bibliográfico, o
qual proporciona maior familiaridade com o problema a ser
explicitado. Envolve levantamento bibliográfico definido por
diversos estudiosos, como sendo aquele que se desenvolve a
partir da tentativa de resolução do problema, através dos
referenciais teóricos encontrados em livros, revistas
indexadas, periódicos correntes, artigos de meios eletrônicos e
literatura afim. Quanto aos procedimentos técnicos, é uma
pesquisa bibliográfica, sendo elaborada com base em material
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já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em
relação a determinado assunto (GIL, 2010).
Para sua operacionalização, obedecemos aos
seguintes passos:
1.
localização e seleção das fontes bibliográficas
relevantes para o estudo, as quais consistiram em livros,
artigos científicos e publicações de órgãos oficiais que
versavam sobre a temática em análise. Os artigos científicos
foram apreendidos na Base de Dados Scientific Electronic
Libray Online (Scielo) por meio dos seguintes descritores:
assédio moral; empregadores; empregado;
2.
leitura e reflexão crítica das fontes literárias ora
selecionadas;
3.
recorte
dos
segmentos
literários
que
contemplavam o objeto do presente estudo;
4.
construção do trabalho.
Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão:
textos na íntegra disponível on-line e textos completos em
livros e periódicos. A coleta dos dados foi compreendida no
período de maio a agosto de 2015.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A violência no ambiente de trabalho tem aumentado
em todo o mundo. Uma de suas expressões mais recentes é o
assédio moral, que causa impacto na vida pessoal, familiar e
social do trabalhador. Não se trata, porém, apenas de uma
questão individual, pois ela ocorre no universo organizacional
e entre profissionais que usam prerrogativas organizacionais;
ou seja, este é também um problema das organizações.
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O assédio moral é um comportamento cruel intrínseco
nas relações interpessoais, em que os mais fortes convertem
os mais frágeis em objetos de diversão e prazer, através de
“brincadeiras” que disfarçam o propósito de maltratar e
intimidar (FANTE, 2005).
De acordo com o Art. 483, e, da CLT, o assédio moral
é conduta que, atingindo o patrimônio moral do empregado,
pode ensejar o pagamento de indenização por danos morais e
materiais à vítima, na forma da lei civil, além da rescisão
indireta do contrato de trabalho.
Para Cahu et al (2012) o assédio moral dentro de uma
empresa, na maioria das vezes, ocorre pela imposição da
política empresarial, visto que a empresa é quem elege seus
superiores, que quase sempre são compostos por cargos de
confiança, assumindo, portanto, o risco deste superior
hierárquico vir a assediar ou não o empregado.
A violência moral no trabalho para Barreto (2000)
constitui um fenômeno internacional segundo estudos
realizados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)
em diversos países desenvolvidos. Os estudos revelaram que
nas duas próximas décadas haverá o “mal estar da
globalização", no qual vários empregados sofrerão com
depressão, angústia e outros danos psíquicos, relacionados
com as novas políticas de gestão na organização de trabalho
e que estão vinculadas as políticas neoliberais.
Para Hirigoyen (2002), vale ressaltar que apesar dos
fatos isolados não parecerem violências, o acúmulo dos
pequenos traumas sofridos pelo empregado é que geram a
agressão, surgindo e se propagando em relações hierárquicas
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de forma assimétricas, desumanas e sem ética, marcadas
pelo abuso do poder e manipulações perversas.
Diante do exposto, faz-se relevante afirmar que o
assédio moral no trabalho é revelado por atos e
comportamentos agressivos que objetivam a desqualificação e
desmoralização profissional, como também a desestabilização
emocional e moral do assediado, tornando o local de trabalho
um ambiente desagradável, insuportável e hostil. Contudo,
independentemente da definição, o importante é compreender
que o assédio moral se caracteriza pelo abuso de poder de
forma repetida e sistematizada.
Para o assediado no ambiente trabalhista, a
humilhação constitui um risco invisível, porém concreto nas
relações de trabalho e na saúde dos trabalhadores, revelando
assim uma das formas mais poderosa de violência sutil nas
relações organizacionais, o qual ocorre com mais frequência
entre as mulheres e os adoecidos. Sua reposição se realiza
“invisivelmente” nas práticas perversas e arrogantes das
relações autoritárias na empresa e sociedade. A humilhação
repetitiva e prolongada tornou-se prática costumeira no interior
das empresas, onde predomina o menosprezo e indiferença
pelo sofrimento dos trabalhadores, que mesmo adoecidos,
continuam trabalhando (BARRETO, 2000; CAHU et al, 2012).
Fante (2005) alega que o assediado, ou seja, a vítima,
geralmente é uma pessoa ativa e competente, responsável,
bem-educada, dotada de alguma aptidão acima da média,
visto que uma pessoa negligente, passiva, sem valiosas
qualidades profissionais e morais não suscitaria a inveja e o
fascínio do assediador nem o faria sentir-se ameaçado, mas
também é ingênua, crédula e com necessidade do amor e da
admiração daqueles que o rodeiam, e que receia a
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desaprovação e tende a culpar-se de tudo. Fragilizado deste
modo, o assediado acaba por adotar posturas induzidas pelo
agressor.
Segundo Cahu et al (2011) os profissionais assediados
comumente são pessoas frágeis, com algum traço
ligeiramente destoante do modelinho culturalmente imposto ao
grupo etário em questão, traço este que pode ser físico, como
por exemplo, o uso de óculos, alguma deficiência, não ser tão
bonitinho, entre outros, ou emocional, como é o caso da
timidez, do retraimento.
As consequências do assédio moral para o funcionário
são devastadoras em face aos atos, gestos, palavras e
condutas ou atitudes por ele sofrida, uma vez que invade a
esfera de sua vida íntima e profissional, ferindo seus direitos
de personalidade, com graves consequências a sua
integridade físico-psiquíca, afetando, sobretudo, sua autoestima e produtividade, levando assim a degradação do
ambiente de trabalho e comprometendo, sua qualidade de
vida no trabalho, podendo, inclusive, refletir-se na esfera
patrimonial (CAHU et al 2011).
Ramos e Galia (2012) diz que as emoções de cada
ser humano são constitutivas e individualizadas, independente
do sexo. Porém a maneira de manifestar seus sentimentos e
emoções nas situações de humilhação e constrangimentos
são diferenciadas por sexo, no qual as mulheres expressam
sua indignação com choro, tristeza, ressentimentos e mágoas,
estranhando o ambiente ao qual identificava como seu, os
homens diante da mesma situação sentem-se revoltados,
indignados, desonrados, com raiva, traídos e têm vontade de
vingar-se, além de sentirem-se envergonhados diante da
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mulher e dos filhos, sobressaindo o sentimento de inutilidade,
fracasso e baixa auto-estima, e ainda costumam se isolar da
família, evitam contar o acontecido aos amigos, passando a
conviver com sentimentos de irritabilidade, vazio, revolta e
fracasso.
Passam a conviver com depressão, palpitações,
tremores, distúrbios do sono, hipertensão, distúrbios
digestivos, dores generalizadas, alteração da libido e
pensamentos ou tentativas de suicídios que configuram um
cotidiano sofrido. É este sofrimento imposto nas relações de
trabalho que revela o adoecer, pois o que adoece as pessoas
é viver uma vida que não desejam, não escolheram e não
suportam (FREITAS; HELOANI; BARRETO, 2008).
Tendo em vista que a produtividade do funcionário
está interligada a sua satisfação no ambiente de trabalho, é de
grande importância segundo Ramos e Galia (2012) a atuação
das organizações do trabalho, através dos chefes e gerentes,
visando a criação de um ambiente e condições de trabalho
que favoreçam ao bom desempenho do funcionário, num
ambiente onde seja preservado a autoestima, autoimagem e
garantia de perspectivas profissionais e pessoais, evitando
assim o comprometimento da produção da empresa.
Além do clima negativo gerado pelo assédio moral na
empresa encontra-se aliado à consequente redução da
capacidade laboral da vítima, influenciando negativamente na
dinâmica produtiva da organização, resultando na queda da
produtividade; alteração na quantidade e qualidade dos
serviços e produtos; menor eficiência; baixo índice de
criatividade; doenças profissionais; acidentes de trabalho;
danos aos equipamentos; alta rotatividade de mão de obra, e
consequentemente o aumento de despesas com rescisões
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contratuais, seleção e treinamento de pessoal; aumento no
número de demandas trabalhistas com pedido de reparação
por danos morais e patrimoniais, e abalo na reputação da
empresa perante os consumidores e até mesmo, o próprio
mercado (RAMOS e GALIA, 2012).
Ainda segundo o pensamento de Ramos e Galia
(2012), observa-se que todas as consequências acima
relacionadas imputam também ao empregador um ônus muito
pesado, que tem influência direta no desempenho da atividade
econômica por ele exercida.
A exposição do funcionário a pressões psicológicas
desumanas, condições de trabalho precárias, humilhação,
discriminação, perseguição, entre outros maus tratos, para
Bastos (2001) evidencia violação ao princípio da dignidade da
pessoa humana, ocasionando assim um ato de assédio moral
trabalhista.
Ferreira (2010) ainda retrata que a dignidade da
pessoa humana possui dentro da presente ordem jurídica uma
dupla visão constitucional, no qual esse princípio é
assegurado pela República Federativa do Brasil, do mesmo
modo que a dinâmica da ordem econômica deve promover a
existência digna de todos; com isso violá-lo, por qualquer
razão que seja, significa atentar contra a própria instituição
política da República Federativa do Brasil.
A partir do exposto, se faz necessário dizer que a
aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana no
direito do trabalho não pode ser violada pelo empregador, em
nome do lucro ou das regras impostas pelo mercado,
submetendo seus empregados a práticas degradantes,
praticando ou favorecendo a ocorrência do assédio moral;
visto que o empregador deve respeitar os direitos do
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trabalhador, pois é quem alavanca o crescimento responsável
e solidário da empresa (FERREIRA, 2010).
As legislações atribuem uma proteção especial aos
direitos personalíssimos, ou seja, aos atributos inerentes à
pessoa, entre os quais compreende-se o direito à vida, à
integridade física e moral, à liberdade, à intimidade, à vida
privada, objetivando preservar a dignidade humana, cuja
ameaça ou lesão vem reprimida no direito positivo, impondo,
sanção ao transgressor na esfera cível, na esfera penal, e na
esfera trabalhista (FERREIRA, 2010).
Com isso, de acordo com o art. 483 da CLT, este
autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho ao
empregado quando for tratado pelo empregado ou por seu
superior hierárquico, de forma a atingir sua honra ou de sua
família, ou, ainda, quando for tratado com rigor excessivo.
Ainda de acordo com a CLT, o funcionário tem direito
a rescisão indireta do contrato, quando por culpa do
empregador, ou seus pressupostos, praticarem contra o
funcionário ou seus familiares, ato lesivo da honra e boa fama,
tais como a injúria, a calúnia, ofensas morais a sua imagem ou
de sua família.
Para Cahu et al (2012) a agressão moral ocorrida no
ambiente trabalhista também atinge o Estado, visto que o
mesmo terá que arcar com as despesas direcionadas a
políticas públicas de redução do desemprego e de proteção ao
trabalhador, como o seguro-desemprego. Além disso, há
também os gastos com tratamentos médicos realizados pelo
Sistema Único de Saúde; como também despesas geradas
pela Previdência Social, uma vez que mais pessoas estarão
gozando de benefícios previdenciários temporários ou
permanentes, em conseqüência de doenças físicas e mental
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que o trabalhador pode contrair, excluindo-o involuntariamente
de seu ambiente de trabalho.
Cahu et al (2011) afirma que existem também os
custos da ineficácia da prestação dos serviços públicos, pois
se o Estado interviesse com mais eficácia na prevenção da
ocorrência do assédio moral ou até mesmo os agressores
fossem realmente punidos, os casos de assédio moral
diminuíram de forma gradativamente, tanto nas empresas
privadas quanto nas instituições públicas, uma vez que a
presença do fenômeno no ambiente de trabalho gera uma
baixa na qualidade e na quantidade de serviços prestados
pela vítima, visto que o assediado se sente incapaz de realizar
suas atividades trabalhistas. É importante ainda salientar, que
muitas vezes o assédio moral não prejudica apenas o
desempenho do assediado, pode afetar um departamento
inteiro, em virtude do clima de desconfiança, tensão e
desconforto.
Dessa forma, consegue-se visualizar claramente a
relevância e os reflexos do assédio moral no meio
organizacional, que prejudica de forma veemente toda a
corporação. Os prejuízos causados pela agressão são
imensuráveis, em virtude da enorme diversidade de danos que
ocasiona (CAHU et al, 2011).
4 CONCLUSÕES
As atividades laborais têm sido o foco das atenções de
pessoas de diferentes graus de instrução; a razão disso talvez
se deva ao fato de que muitos admiram e se identificam com
as difíceis lutas dos trabalhadores por melhores condições de
trabalho e por tratamento digno no desempenho de suas
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atividades. Aliás, esses e outros direitos estão consignados na
Constituição Federal de 1988 e na Consolidação das Leis do
Trabalho, como forma de garantir o respeito à dignidade dos
trabalhadores (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO,
2014).
No entanto, um fenômeno denominado de assédio
moral que vem ocorrendo no ambiente de trabalho
desestabiliza o cotidiano do funcionário, sendo considerado
um tormento social, uma vez que interfere em todas as esferas
da vida do trabalhador, seja familiar, social e profissional; haja
vista que na convivência do dia a dia as pessoas tendem a
demonstrar seus instintos perversos, manifestando-se através
de abusos de poder, seja por maldade ou competitividade.
Incontestavelmente o modelo atual de organização do
trabalho, na tentativa de ajustar-se à competitividade e
produtividade desencadeada pela globalização, em que pese
não ser a única causa da prática do assédio moral, tem
contribuído significativamente para esta prática, impondo
metas de produtividade abusivas, exigindo, sobremaneira,
capacidade de resistência às pressões e qualificação técnica e
profissional dos trabalhadores, os quais ficam sob a ameaça
da perda de seus empregos. Além do mais, as empresas
praticam gestão de pessoal e de produção desconsiderando
manifestamente a personalidade do empregado.
Tais lesões poderiam ser evitadas ou ao menos
reduzidas com o desenvolvimento de políticas de cunho
preventivo no ambiente de trabalho. Além disso, é de
fundamental importância a criação de uma legislação
específica, a nível nacional, que conceitue e caracterize a
conduta, imputando aos agressores penalidades que inibam
tal prática. O assédio moral é um assunto seriíssimo, e que
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deveria ser de fácil identificação por todos nós, pois todos
estão passíveis de sofrerem.
Além do mais, tendo em vista que a maioria dos atos
de assédio moral, como insultos e pressão psicológica, ocorre
fora da visão dos demais funcionários, e grande parte das
vítimas não reagem contra o agressor e nem falam sobre a
agressão sofrida aos demais colegas de trabalho e aos seus
amigos e familiares, podemos compreender o motivo de tanta
impunidade aos agressores, ocasionando uma aparente
aceitação por parte da vítima, favorecendo assim a
perpetuação do comportamento agressivo (CAHU et al, 2012).
Tendo em vista que o assédio moral é um tema ainda
pouco discutido, mas, mesmo assim, polêmico em sua
essência, sobre o qual se encontra rara bibliografia. Em razão
de sua crescente importância e de seus efeitos perversos, o
assédio moral no ambiente de trabalho deve ser debatido de
forma séria e comprometida, não só pela classe trabalhadora
e pelo empresariado, mas por toda sociedade. Desmistificar a
questão do assédio moral no local do trabalho é o caminho
seguro para prevenir e erradicar sua presença, onde já estiver
instalado.
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RESUMO: As atividades exercidas numa Unidade de
Alimentação e Nutrição (UAN) hospitalar exigem dos seus
operadores esforços físicos, habilidades e responsabilidade
para obtenção de refeições de qualidade. Com isto, fatores
ergonômicos e de saúde ocupacional são importantes para um
desempenho satisfatório de todas as funções. Objetivou-se
avaliar o perfil ergonômico e de saúde ocupacional dos
operadores de uma UAN hospitalar com base nas queixas e
indicadores do estado nutricional. Trata-se de um estudo
transversal, realizado em março de 2015, com10
operadorespara determinaro estado nutricional a partir dos
indicadores de peso, estatura, circunferência da cintura,
circunferência do quadril e dobras cutâneas; bem como
detectar as queixas de doença ocupacional, mediante prévio
consentimento dos participantes. Para as medidas, foram
utilizadas balança digital, fita métrica milimetrada e
adipômetro. Foi constatado elevada prevalência de sobrepeso
(30%), obesidade grau I (60%) e obesidade grau II (10%), e
presença de doenças ocupacionais, destacando-se o edema
(40%). Em relação às patologias relatadas, obesidade (60%),
gastrite (40%) e dislipidemia (30%) foram as mais frequentes.
Constata-se a influência do ambiente de trabalho sobre as
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condições laborais e de saúde dos trabalhadores, com efeitos
negativos sobre o desempenho e a produtividade.
Palavras chave: Colaboradores. Avaliação Nutricional.
Ergonomia.
1 INTRODUÇÃO
Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) em
ambiente hospitalar é definida como um conjunto de áreas de
um serviço organizado, responsável pela produção e
distribuição de refeições equilibradas e adequadas às
necessidades nutricionais dos diversos tipos de clientes,
sejam eles pacientes, funcionários técnicos e administrativos
das diversas áreas da instituição. As atividades nela
desenvolvidastem a finalidadede prevenção, melhoramento
e/ou recuperação do seu público-alvo. As UAN seguem
padrões dietéticos e higiênico-sanitários, e seu funcionamento
obedece aos limites financeiros da instituição (ABREU et al.,
2013; AMARAL, 2008; TEIXEIRA et al., 2004).
As atividades desenvolvidas neste ambiente têm uma
alta carga de trabalho, que se deve à pressão de manter um
serviço com rapidez nos preparos, aliado à obtenção de
refeições de qualidade, tendo-se grande responsabilidade por
se tratar de um serviço que atende pessoas com algum tipo de
doença (NAGASATO; ISOSAKI, 2009).
Deste modo, observa-se que as condições de trabalho
e saúde dos operadores em UAN estão diretamente
relacionadas ao desempenho e à produtividade, denotando-se
uma maior preocupação com a saúde dos trabalhadores e a
busca da adequação do ambiente de trabalho a partir dos
conceitos da ergonomia (ANTUNES; SPINELLI; KOGA, 2005).
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Segundo Sousa e Proença (2004), a ergonomia é um campo
do conhecimento, cujo objetivo é analisar o trabalho, de forma
a poder contribuir com a concepção e/ou transformação das
situações e dos sistemas de trabalho.
A ergonomia também se volta para os aspectos que se
enquadram em uma perspectiva baseada na fisiologia e na
psicologia cognitiva. As questões tratadas têm como ponto de
partida aquilo que pode ser explicado por estudos que
privilegiam aspectos antropométricos, biomecânicos, consumo
de energia, órgãos sensoriais, neurofisiologia, dentre outros
(MONTEIRO, 2012).
De acordo com Monteiro (2012), as condições
inadequadas de trabalho, com problemas de ambiente,
equipamentos e processos acabam levando a insatisfações,
cansaço excessivo, quedas de produtividade, problemas de
saúde e acidentes de trabalho.
Neste sentido, o estado nutricional de funcionários de
UAN vem sendo objeto de discussão, uma vez que pesquisas
revelam o alto índice de sobrepeso nestes trabalhadores,
sugerindoque este aumento de peso corporal ocorra após o
início das atividades na unidade como consequência da
natureza do trabalho, acompanhado de mudanças nos hábitos
alimentares (MATOS, PROENÇA, 2003).
De acordo com o exposto, observa-se a grande
necessidade de se avaliaro estado nutricional e de saúde dos
funcionários que exercem suas atividades na área de
produção de uma UAN hospitalar, quanto à prevalência de
sobrepeso e obesidade pois, segundo a literatura, a estrutura
corporal pode interferir nas atividades realizadas, causando
uma maior dificuldade de desenvolvê-las. Sendo assim, este
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estudo teve como objetivo traçar o perfil ergonômico e de
saúde ocupacional de operadores de uma UAN a partir das
queixas relatadas e da avaliaçãodosindicadores do estado
nutricional.
2

MATERIAIS E MÉTODO

A pesquisa foi realizada em uma Unidade de
Alimentação e Nutrição (UAN) hospitalar no estado da
Paraíba, que funciona no sistema de autogestão e atende a
coletividade enferma (pacientes) e sadia (funcionários e
acompanhantes). Por dia são realizadas seis refeições
(Desjejum, lanche, almoço, lanche, Jantar e ceia) para
pacientes, funcionários e acompanhantes, contemplando em
média 400 refeições ao dia, com um sistema de distribuição do
tipo misto (centralizado para os funcionários e descentralizado
para as enfermarias).
A Unidade encontra-se dividida em doze áreas, sendo
estas: recepção dos funcionários e higienização das mãos,
cocção, pré-preparo de cereais/grãos, setor de pré-preparode
hortifrútis, setor de pré-preparo de carnes, armazenamento de
alimentos perecíveis, armazenamento de alimentos não
perecíveis, sala do nutricionista, refeitório, área de
higienização dos utensílios (funcionários) higienização de
bandejas e área para higienização dos utensílios de pacientes.
Para realização desta pesquisa, contou-se com a participação
de dez operadores do sexo feminino da área de produção da
UAN, ocupantes de diferentes funções no serviço, os quais
consentiram a participação no estudo.
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As medidas antropométricas utilizadas neste estudo
(peso, estatura, circunferência da cintura, circunferência do
quadril, dobras cutâneas tricipital, subescapular, supra-ilíaca e
abdominal, idade e sexo) foram coletadas na sala da
nutricionista. As avaliações antropométricas foram obtidas em
três dias, devido a rotatividade do serviço. Para aferição do
peso, foi usada uma balança digital da marca Actlife da
Balmak, modelo Slimbasic – 150, com capacidade para 150
kg. A verificação da medida seguiu procedimento descrito por
Mussoi (2015), onde em uma balança calibrada o individuo foi
posicionado em pé, descalço, no centro da plataforma. A
estatura foi verificada de acordo com Cuppari (2005), por meio
de uma fita métrica milimetrada fixada na parede com ponto
zero no nível do solo; com o avaliado se mantendo em posição
ortostática, com os pés descalços e unidos, estando a fita em
contato com os calcanhares e a região occipital.
Quanto às dobras cutâneas, estas foram aferidas com o
uso deum adipômetro da marca Sanny, de acordo com os
procedimentos descritos por Mussoi (2015). Na verificação da
circunferência da cintura (CC) e circunferência do quadril
(CQ), adotou-se os procedimentos descritos por Cuppari
(2005). Na aferição da CC, cada indivíduo foi avaliado em pé
utilizando uma fita métrica não extensível, a qual foi passada
circundando o indivíduo no ponto médio entre a última costela
e a crista ilíaca, sendo feita a leitura no momento da
expiração; as medidas foram realizadas com a fita firme sobre
a pele. Para a realização da CQ, foi circundada a fita no
quadril do indivíduo, sendo esta colocada na região de maior
perímetro entre a cintura e a coxa.
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As medidas de peso e estatura foram utilizadas para o
cálculo de IMC, onde o peso, em quilogramas, foi dividido pelo
quadrado da estatura, em metros. Na determinação do IMC foi
utilizada a classificação proposta pela Organização Mundial de
Saúde (1995), e para a determinação do percentual de
gordura foi utilizado o Protocolo de Faulkner (1968), onde o
resultado obtido foi avaliado utilizando-se a tabela de Pollock e
Wilmore (1993). Para a relação cintura/quadril, a classificação
foi feita segundo Taylor et al. (2000).
Para a avaliação das queixas ocupacionais foi aplicado
um questionário semi-estruturado às participantes constando
de perguntas abordando: bem estar no trabalho, presença de
patologias associadas (diabetes mellitus, hipertensão arterial,
insuficiência cardíaca, dislipidemia, hepatopatia, obesidade,
nefropatia, neoplasia, gastrite e úlcera), presença de sintomas
frequentes (constipação, diarreia, náusea, vômito, disfagia,
pirose, anorexia, dispepsia, edema, dores), antecedentes
familiares de patologias, e se faziam uso de medicamentos,
indicando quais os tipos.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação antropométrica representa uma das etapas
mais importantes do processo de avaliação nutricional dos
indivíduos, sendo indicada pela OMS (Organização Mundial de
Saúde) para a vigilância dos fatores de risco das doenças
crônicas (SCHNEIDER et al., 2011). O peso e a altura são
rotineiramente utilizados para esta finalidade, mas também
tem sido recomendada a medida da cintura e do quadril como
forma de avaliar a deposição da gordura abdominal, o
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diagnóstico de obesidade e o risco para doenças
cardiovasculares, parâmetros estes de fácil mensuração e
baixo custo, o que possibilita a sua realização em diversas
situações (CASTRO et al., 2004).
Além destes, tem sido usado na avaliação
antropométrica o percentual de gordura corporal. Wilmore e
Costill (2001) afirmam que a determinação da gordura corporal
através do método de pregas cutâneas é uma das técnicas de
campo mais utilizadas por seu baixo custo e facilidade de
manuseio. Com relação a determinação da gordura corporal
(% G) podemos ver (Tabela 1) que de acordo com a
classificação de Pollock e Wilmore (1993), que classifica o
percentual de gordura em: excelente, bom, acima da média,
média, abaixo da média, ruim e muito ruim, as participantes se
encaixaram na classificação entre bom e abaixo da média,
sendo uma classificada com % de G bom, quatro com % de G
acima da média, uma na média e três encontravam-se abaixo
da média, necessitando de maior atenção nutricional, visto que
a gordura corporal está diretamente ligada à qualidade de vida
e desempenho no serviço.
Tabela 1. Avaliação dos indicadores antropométricos dos
operadores de uma UAN, segundo peso, altura, IMC, %gordura e RCQ.
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Fonte: *POLLOCK e WILMORE (1993); **TAYLOR et al. (2000)
Operadores
Aux. Cozinha 1

Peso
Altura
IMC
% G*
RCQ**
68,1
1,49 m
30,7
26,74
0,90 cm
Kg
kg/m²
Aux. Cozinha 2
66,3
1,54 m
27,9
24,29
0,84 cm
kg
kg/m²
Aux. Cozinha 3
60,5
1,55 m
25,2
26,59
0,89 cm
kg
kg/m²
Aux. Cozinha 4
72,5
1,53 m
31,2
27,05
0,89 cm
kg
kg/m²
Cozinheira 1
97,1
1,64 m
36,1
31,95
0,98 cm
kg
kg/m²
Cozinheira 2
76,0
1,59 m
30,1
22,77
0,83 cm
kg
kg/m²
Copeira 1
79,3
1,52 m
34,3
26,59
0,82 cm
kg
kg/m²
Copeira 2
79,9
1,53 m
34,1
29,27
0,93 cm
kg
kg/m²
Copeira 3
64,7
1,57 m
26,2
21,92
0,85 cm
kg
kg/m²
Despenseira
83,6
1,61 m
32,3
26,90
0,91 cm
kg
kg/m²
Fonte: *POLLOCK e WILMORE (1993); **TAYLOR et al. (2000)

Segundo Wielewski, Cemin e Liberali (2007), o estado
nutricional influencia o rendimento do trabalhador, de forma
que um funcionário em bom estado nutricional apresenta uma
melhor produtividade e rendimento.
De acordo com os resultados obtidos podemos
observar um estado nutricional inadequado das funcionárias
da unidade, uma vez que nenhuma delas encontra-se com a
variável peso dentro da faixa de normalidade, como pode ser
observado abaixo(Gráfico 1), onde 30% das funcionárias
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encontravam-se com sobrepeso, 60% com quadro de
obesidade grau I e 10% com quadro de obesidade grau II.
Pesquisa realizada por Estevam e Guimarães (2013) com
manipuladores de UAN hospitalar encontrou percentual de
41,18% para sobrepeso e 23,53% para obesidade, divergindo
dos resultados obtidos neste estudo.

Percentual

Figura 1. Ocorrência de sobrepeso e obesidade entre operadores de uma
UAN com base no IMC
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sobrepeso

Obesidade
Grau I

Obesidade
Grau II

Em outro estudo feito por Teixeira et, al, 2014 que
analisou o estilo de vida de 78 trabalhadores de uma UAN
Hospitalar em Belém do Pará, e obteve o seguinte resultado
para o estado nutricional dos trabalhadores: maior relevância
no diagnóstico de sobrepeso com 48,4%, obesidade (26,6%) e
eutrofia (25%), porém dados esses ainda mais satisfatórios
que os encontrados nesse estudo.
Quanto ao indicador RCQ, constata-se (Tabela 2) que a
maior parte dos operadores apresenta risco para doenças
cardiovasculares e/ou surgimento de doenças crônicas, tendo
em vista a correlação com o excesso de peso corporal
apresentado, o que favorece a instalação de co-morbidades
com impacto na qualidade de vida deste grupo.
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Tabela 2. Classificação do estado nutricional dos operadores de uma UAN
segundo o IMC
Funcionárias

Classificação
IMC***

Classificação %G

Classificação
RCQ

Aux. Cozinha 1

Obesidade Grau I

Média

Risco

Aux. Cozinha 2

Sobrepeso

Acima da média

Sem risco

Aux. Cozinha 3

Sobrepeso

Acima da média

Risco

Aux. Cozinha 4

Obesidade Grau I

Acima da média

Risco

Cozinheira 1

Obesidade Grau II

Abaixo da média

Risco

Cozinheira 2

Obesidade Grau I

Acima da média

Sem risco

Copeira 1

Obesidade Grau I

Média

Sem risco

Copeira 2

Obesidade Grau I

Média

Risco

Copeira 3
Despenseira

Sobrepeso
Obesidade Grau I

Bom
Acima da média

Risco
Risco

Fonte: ***WHO(1995)

Diversos estudos têm mostrado que a circunferência da
cintura (CC), deve ser avaliada como uma medida isolada
para evidenciar os riscos de complicações metabólicas
associadas à obesidade, uma vez que pode predizer melhor o
tecido adiposo visceral (CUPPARI, 2005).
Assim, quando avaliado a circunferência da cintura
separadamente, que de acordo com Lean, Han e Morrison
(1995) é considerado adequado para mulheres <88 cm, os
resultados obtidos mostraram que a maioria das funcionárias
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está bem acima do recomentado, com 70% delas
apresentando CC maior que 88 cm, o que predispõe a um
risco de doenças cardiovasculares. Este dado se assemelha
ao resultado encontrado por Scarparo (2010), onde em sua
pesquisa realizada em restaurantes universitários do Rio
Grande do Sul, mostrou que 56,5% das funcionárias avaliadas
apresentam circunferência abdominal maior que 88 cm. Outro
estudo conduzido por Wielewski, Cemin e Liberali (2007),
também verificou uma alta porcentagem (65,2%) de
colaboradores de uma UAN em Santa Catarina com risco
aumentado para problemas cardiovasculares. Em um estudo
realizado por Gonçalves et al. (2011) no Hospital Universitário
Lauro Wanderley, em João Pessoa/PB, com 33 funcionárias
que exerciam cargos ligados a produção de refeições,os
resultados obtidos se assemelharam aos encontrados neste
estudo, pois foi verificada média ligeiramente superior aos
valores de risco para mulheres.
A obesidade está intimamente relacionada com a
mortalidade e com muitas doenças crônicas não
transmissíveis, como as doenças cardíacas, diabetes tipo II,
hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, doenças
biliares, apnéia do sono, certos tipos de câncer e osteoartrites
(MAHAN; STUMP, 2003). Este fato corrobora com as
informações de queixas ocupacionais relatadas pelas
funcionárias da UAN avaliada, uma vez que a grande maioria
delas informou que são acometidas por patologias como o
diabetes mellitus, hipertensão arterial, obesidade, dislipidemia,
úlcera, edema, hepatopatia e gastrite (Gráfico 2). Após a
verificação dos questionários aplicados ao grupo, pode
constatar um percentual elevado destas patologias, com 20 %
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destas apresentando quadro de diabetes, 20 % hipertensão
arterial sistêmica (HAS), 40 % gastrite, 30 % dislipidemia, 40
% edema de membros inferiores e 10 % hepatopatia e úlcera.

Percentual

Figura 2. Caracterização das patologias mais prevalentes entre
operadores de uma UAN
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Patologias

Esses dados corroboram com o estudo feito por Estevam
e Guimarães (2013), onde verificou-se que 35,29% dos
participantes possuíam alguma patologia associada,
destacando-se problemas na coluna, depressão, hipertensão
arterial e labirintite. Em outro estudo realizado por Paiva e
Cruz (2009) com funcionários de quatro UAN, foi detectado
que 34,8% possuíam alguma patologia, dentre estes, 75%
relataram problemas emocionais, como depressão e
ansiedade e, os demais (25%), declararam possuir outras
patologias associadas como o diabetes, hipertensão e
hipercolesterolemia.
4

CONCLUSÕES
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Os resultados obtidos neste estudo não diferem dos
encontrados em outras pesquisas feitas em UAN, tendo o
ergotismo se apresentado como um fator fundamental no
desempenho funcional em serviço, pois a não conformidade
antropométrica pode causar danos à saúde dos operadores
em decorrência da natureza do trabalho executado.
É de grande importância que os responsáveis técnicos
(nutricionistas) continuem realizando periodicamente a
avaliação nutricional dos colaboradores a fim de tentar
controlar o estado nutricional deles e obter subsídios para
melhor incentivar hábitos alimentares adequados e saudáveis,
bem como práticas de melhoria da qualidade de vida, evitando
aquelas que possam gerar má qualidade de vida e stress,
investigando sempre que possível à relação processo de
trabalho, saúde e qualidade de vida dos trabalhadores,
acreditando que é o colaborador quem mais sabe sobre sua
própria vivência no trabalho.
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RESUMO: Entende-se por envelhecimentoas alterações
fisiológicas, que ocorrem ao longo da vida em organismos
multicelulares. O Envelhecimento saudável promove uma
melhora na capacidade funcional através de atividades de
auto-cuidado, alimentação equilibrada e prática de exercícios
físicos constantes. A qualidade de vida percebida na velhice
relaciona-se com a competência adaptativa, que permitem a
essas pessoas de entender elidar com os fatores
estressantes, obtendo capacidade de resolução de problemas
e competência social. Portanto, tem-se como objetivo uma
reflexão do envelhecimento enfatizando a importância de uma
expectativa de vida nos aspectos positivos e redução de seus
prejuízos. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade
de vida no envelhecimento. Foi observado que para um
envelhecer com qualidade é necessário à promoção de saúde
e prevenção de doença ao longo da vida do indivíduo, sempre
apontando as questões de nutrição com alimentação
equilibrada e o bom condicionamento físico.
Palavras-chave:Saúde. Exercícios. Idoso.
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1

INTRODUÇÃO

Envelhecer é um processo fisiológico, caracterizado por
manifestações biológicas, psíquicas e sociais que sobrevém
ao longo da vida, de forma individualizada. Pode-se associar
esse processo as patologias que afetam o bom funcionamento
do sistema nervoso central (STEINER, 2009; LIMA et al,2009).
O envelhecimento é um desgaste de múltiplossistemas
do organismo, no qual acontece a senescência celular que
resulta na perda da viabilidade e morte. Hoje em dia, a
estimativa da vida humana, na terceira idade, gira em torno de
80 a 90 anos (STEINER, 2009; PEREIRA et al, 2011).
A qualidade de vida percebida na velhice relaciona-se
com a competência adaptativa, que permitem a essas pessoas
de entender elidar com os fatores estressantes, obtendo
capacidade de resolução de problemas e competência
social(PEREIRA,2011).
Evidências científicas mostram que práticas de
exercício físico têm como benefícios inibição de manifestações
orgânicas, que se associam ao processo degenerativo, e até a
reabilitação de determinadas patologias. Sendo assim um
estilo de vida inadequado tem um grande impacto na
deficiência metabólica, contribuindo substancialmente para um
desequilíbrio homeostático (MACEDO et al, 2012; GOTTLIEB,
et al, 2011).
Mesmo sabendo que cada ser é único e apresenta
respostas distintas, há uma busca incessante por respostas
exatas e verdadeiras (STEINER, 2009). Apesar disto, este
estudo visa abrir portas para novas descobertas científicas no
envelhecer com qualidade de vida, com intuito de contribuir
para esta parcela da população, que possui hábitos
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inadequados para um envelhecimento saudável. Para cumprir
o objetivo proposto, será realizada uma revisão bibliográfica.
2

MATERIAIS E MÉTODO

A revisão bibliográfica segundo Severino (2007) e Gil
(2002) é aquela executada através de registros disponíveis,
contendo categorias teóricas já estudadas por outros
pesquisadores devidamente registrados.
Desta forma, podemos afirmar que este estudo
constitui-se de uma revisão bibliográfica, no qual se realizou
buscas na internet por artigos científicos e monografias sobre
o tema abordado.
As buscas foram feitas utilizando, Revistas, Livros e o
Google Acadêmico, que direcionou a pesquisa para endereços
eletrônicos científicos, em especial Scielo.
A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando às
terminologias comuns em português. As palavras-chave
utilizadas na busca foram: saúde, exercícios, idoso.
A pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2015.
Os critérios de inclusão para a pesquisa foram estudos sobre
fisiologia do envelhecimento, benefícios do exercício e
qualidade de vida. Foram excluídos informações de sites que
não eram considerados de caráter científico.
Logo em seguida, buscou-se estudar e compreender o
processo da vida e a influência deste no envelhecimento
saudável.
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3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A expectativa de vida humana atinge a terceira idade
principalmente nos países desenvolvidos,no começo do século
20, era cerca de 50 anos (STEINER, 2009). De acordo com as
Nações Unidas, a população de idosos crescerá de 3,1% em
1970 para 19% em 2050.
A modificação na divisão da população brasileira
ocasiona possibilidades e grandes problemas a serem
superados de causas econômicas e sociais, caso não sejam
solucionados de maneira equilibrada nas próximas gerações
(NASRI, 2008).
O envelhecimento é um fenômeno fisiológico,
progressivo e irreversível, caracterizado pela decadência
funcional e estrutural da pele e deve ser compreendido como
um processo constante, pois ocorrem em vários órgãos,
sofrendo influência de doenças sistêmicas como o diabetes
mellitus e o tabagismo (LUPI et al, 2010).
Segundo Fandos (2005), alguns fatores também
influenciam neste processo:hábito pícnico ou atlético;patologia
do colágeno e fibras elásticas; alguns medicamentos; hábitos
e ocupações; estresse; alimentação inadequada; variações
bruscas de peso, álcool e uso de cosméticos inapropriados.
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Fonte:http://www.saidomuro.com/2011/07/atenossa-velhice.html

Um dos efeitos do processo do envelhecimento no ser
humano é a diminuição do nível de atividade física e a falta
desta tem um efeito no cumprimento dos telômeros dos
leucócitos e, portanto, pode acelerar o processo de
envelhecimento (MATSUDO, 2009).
O envelhecimento acarreta desgaste de vários sistemas
do organismo, inclusive na senescência celular. Isto resulta na
perda da viabilidade e morte, levando a danos externos e
endógenos que acontece no decorrer da vida (GILCHREST e
KRUTMANN, 2007).
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Fonte:http://noticias.r7.com/saude/exercicios-fisicose-jogospara-memoria-garantem-melhor-qualidadede-vida-aos-idosos-04012014

Com base nisto, o idoso pode ter diminuição na
qualidade de vida (QDV). De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) a qualidade de vida pode ser
conceituada como um completo estado de bem-estar físico,
mental e social e não meramente a ausência de doença. É um
conceito amplo que abrange a complexidade e inter-relaciona
o meio ambiente com aspectos físicos, psicológicos, nível de
independência, relações sociais e crenças pessoais (FLECK,
2000).
Lima (2010) acrescentou ao conceito de QDV a
importância de expressar melhorsatisfação subjetiva de uma
pessoa emdada circunstância, conforme a rede deatenção a
que dispõe e a capacidade deautodeterminar vontades,
desejos, necessidadese a condução da própria vida.Assim, a
compreensão de qualidadede vida na velhice está atrelada ao
significadode velhice dado pelos idosos, levando em
consideração às mudanças do corpo e os contrastes sociais e
culturais.
Neste sentido, acredita-se que a velhice saudável deve
ser compreendida em sua totalidade, e emsuas múltiplas
dimensões, visto que se constitui em ummomento do processo
biológico, mas não deixa de ser umfato social e cultural
(FREITAS, 2010).
Para o idoso obter uma velhice saudável com qualidade
de vida, é importante que o mesmo apresente bom estado de
saúdefísica, demonstrando que para os idosos a manutenção
desta é fundamental para um envelhecimento saudável (LIMA,
2010).
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Fonte:https://musicaebemestar.wordpress.com/2012/03/
12/musicoterapia-e-a-qualidade-de-vida-do-idoso/

Ramos (2003) afirma que qualquerpessoa que chegue
aos oitenta anos, capazde gerir sua própria vida e determinar
quando,onde e como se darão suas as atividades de
lazer,convívio social e trabalho (produção em algumnível)
certamenteserãoconsiderados uma pessoa saudável e
conseqüentemente com qualidade de vida.
4

CONCLUSÕES

O processo do envelhecimento ocorre muitas vezes
acompanhado por diminuição na qualidade de vida. O bemestar psicológico associado à saúde física é primordial para o
idoso.
A solidão muitas vezes é comum nesta fase da vida.
Indica-se, portanto a importância de grupos de convivências
para terceira idade que minimizam os efeitos negativos do
processode envelhecimento, ajudando a pessoa idosa a
continuar inserida socialmente e estimulam a prática de
atividade física em grupo, para aumentar a qualidade de vida.
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RESUMO: A adesão ao tratamento da hipertensão arterial
pode ser entendido como grau de coincidência entre o
comportamento do indivíduo e a prescrição do profissional.
Objetivou se conhecer a adesão ao tratamento
medicamentoso pelos idosos com hipertensão arterial
sistêmica nas Unidades Básicas de Saúde da Família do
bairro Morro Dourado, em Brejo Santo, Ceará. A pesquisa é
de caráter descritivo, exploratória, de natureza quantitativa,
desenvolvida na ESF I e II do Morro Dourado, em Junho e
Julho de 2015. A amostra foi composta por 60 hipertensos que
obedeceram aos critérios de inclusão. Foi utilizada uma
entrevista semiestruturada. A apresentação e análise dos
dados foram feitos através de gráficos, construídos a partir dos
programas Word e Excel 2010. A pesquisa obedeceu à
Resolução nº 466 de 2012. Dos indivíduos incluídos, a maioria
é do sexo feminino, casados, tem renda familiar mensal entre
dois a três salários mínimos. 50% consideraram o tratamento
509

ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL
SISTÊMICA PELOS IDOSOS

muito importante, 45% relatam terem dificuldade para realizar
o tratamento. Quanto aos fatores que facilitam a realização do
tratamento, 38% relataram que foram as orientações
recebidas quanto ao controle da PA e redução de danos. Faz
necessário, a elaboração de estratégias para abordagem
educativa ao paciente, esclarecendo as dúvidas.
Palavras-chave: Promoção a Saúde. Qualidade de vida.
Terceira Idade.
1 INTRODUÇÃO
A pressão arterial é o produto do débito cardíaco
multiplicado pela resistência periférica. Diz que a pressão
arterial alta é conhecida como hipertensão, podendo resultar
tanto de uma alteração do débito cardíaco como na resistência
periférica ou ambas (SMELTZER; BARE, 2009).
A partir desse dado, percebeu-seque os fatores de risco
para a hipertensão em idosos refletem o estilo de vida de
grande parte da população. É valido ressaltar que os
profissionais de enfermagem podem contribuir de forma
educativa no esclarecimento desses fatores para os idosos
atendidos na atenção básica, preparando-os para a prevenção
da doença, e consequentemente, diminuição das taxas de
incidência.
De acordo com Brasil (2012), o tratamento da
hipertensão arterial sistêmica inclui as seguintes estratégias:
educação, modificação dos hábitos de vida e, se necessário,
medicamentos, sendo o tratamento individualizado e
considerando-se a idade do paciente, o estado mental, a
presença de outras doenças, do uso de outras medicações ou
da dependência de álcool ou drogas.
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O paciente precisa compreender o processo da doença
e como as alterações do estilo de vida e medicamentos podem
controlar a hipertensão. O enfermeiro precisa enfatizar o
conceito de controlar a hipertensão em lugar de curá-la
(SMELTZER; BARE, 2009).
Diante desse quadro, observa-se que a adesão ao
tratamento é uma meta das ações da equipe de saúde,
principalmente do enfermeiro. Assim, torna-se necessária a
realização de estudos que analisem a adesão ao tratamento
medicamentoso
dos
idosos,realizando
alguns
questionamentos, como: qual o perfil sócio demográfico dos
idosos? Como está adesão ao tratamento farmacológico e não
farmacológico? Quais os fatores dificultam e facilitam na
adesão ao tratamento?
Esta pesquisa contribuiu para um melhor conhecimento
da doença e sobre aimportância da adesão ao tratamento
medicamentoso entre as pessoas idosas, como também aos
profissionais e estudantes da saúde através das questões
levantadas pelo estudo.
Esta temática é importante porque traz um subsídio para
promover a saúde e o bem-estar desses idosos, visto que traz uma
reflexão acerca da adesão ao tratamento da hipertensão arterial
sistêmica de pacientes idosos, assim como torna-se imprescindível
um trabalho de cunho cientifico sobre a temática.
A pesquisa objetou se conhecer a adesão ao
tratamento medicamentoso pelos idosos com hipertensão
arterial sistêmica nas Unidades Básicas de Saúde da Família
do Morro Dourado, Brejo Santo - Ceará.
2

MATERIAS E MÉTODO
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Foi realizada uma pesquisa descritiva, exploratória, de
natureza quantitativa.
Depois de deferido o pedido de Autorização para
Coleta de Dados, os dados foram colhidosno mês de Julho de
2015,nas quartas e quintas feiras, no expediente da manhã
por apresentar um maior fluxo de atendimento para o
HIPERDIA.
A população foi composta por 7.831 pacientes com
hipertensão arterial sistêmica na cidade de Brejo Santo,
Ceará.
A amostra em estudo compreendeu 60 pacientes
hipertensos que atenderam aos seguintes critérios de
inclusão: possuir 60 anos ou mais de idade, pertencer ao
gênero masculino ou feminino, com diagnóstico médico de
HAS com tempo igual ou superior há 6 meses, fazer uso
contínuo de medicação anti-hipertensiva por ordem médica e
que estejam em tratamento, sejam cadastrados e
acompanhados no HIPERDIA nas UBS do Morro Dourado I e
II. Foram excluídos os que não se enquadraram nos critérios
de inclusão citados anteriormente.
O instrumento utilizado para a presente pesquisa
caracterizou-se por um formulário contendo questões
inerentes ao objetivo proposto.
Os dados foram reproduzidos fielmente, e para isso
foram utilizadas as seguintes fases: 1-Leitura do material
obtido, com o objetivo de organizar as informações; 2Consolidação das informações. Para o enriquecimento da
análise e discussão dos resultados foram utilizadas
referências teóricas relacionadas às abordagens do estudo.
A tabulação dos dados foi elaborada inserindo-os em
um banco de dados construído no Programa Microsoft Office
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Excel 2010 e expostos através de gráficos, seguidos de
análise e interpretação.
A pesquisa foi realizada de acordo Resolução nº 466, de
12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde,
que trata das normas e regulamentos para pesquisas
envolvendo seres humanos.
3

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1
CARACTERIZAÇÃODOS
PESQUISA

ENTREVISTADOS

DA

De acordo com a pesquisa realizada, dos indivíduos
incluídos (30%) são do sexo masculino e (70%) do sexo
feminino. Este dado é um achado compatível com outros
estudos realizados com hipertensos em diversos serviços do
Brasil: onde 68%, na cidade de Belém, Pará; 64,1%, na cidade
de Vitória, Espírito Santo; 67,9%, na cidade de São Paulo;
84,4%, na cidade de Salvador, Bahia da amostra são do sexo
feminino (GOMES, SILVA, SANTOS, 2010).
Apesar das IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
apontarque a prevalência de HAS é 38,5% nos homens e 30%
nas mulheres (BRASIL, 2012), acredita-se que essa
predominância do gênero feminino nos estudos supracitados
possa sugerir uma maior preocupação das mulheres com sua
própria saúde, ou ainda uma maior acessibilidade destas aos
serviços de saúde, de modo que este pode se relacionar à
existência de um maior número de programas de saúde nas
UBS direcionados às mulheres quando comparado aos para
homens, acrescido ao fato de que, na maioria das vezes, são
as mulheres que acompanham as crianças aos serviços de
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saúde, facilitando, assim,o acesso às atividades e às equipes
de saúde.
Aspectos como idade e sexo são tidos como elementos
que podem influenciar na adesão dos hipertensos ao
tratamento. Sabe-se que os homens e pessoas mais jovens
são menos aderentes ao tratamento. Em relação à idade
(10%) estão entre 60 e 69 anos; (33,33%) de 70 a 79 anos;
(23,4%) de 80 a 89 anos; (33,33%) de 90 a 99 anos.
O estado civil da maioria é casado (63,33%), sendo
(13,33%) separados, (13,33%) solteiros e (10%) viúvos. Para
pessoas em união estável, o envolvimentodo cônjuge é
componente facilitador para a adesão ao tratamento,
contribuindo, desta forma, para o controle da PA. Em um
estudo com 200 hipertensos realizado em Maceió - AL, 98%
dos hipertensos casados apresentavam PA controlada e, entre
os solteiros, a frequência de controle correspondeu a 79%5
(GOMES; SILVA;SANTOS, 2010).
Em relação à escolaridade, os indivíduos em sua
maioria não estudaram (66%), ou não concluíram o ensino
fundamental (30%), e apenas (4%) dos entrevistados
concluíram. Pesquisas realizadas por Brasil (2012) afirmam
que a prevalência da hipertensão é significativamente menor
naqueles com maior escolaridade.
No que se refere à renda família,(33%) dos
entrevistados sobrevivem com apenas um salário mínimo que
na sua maioria é oriundo da aposentadoria, (63%) tem renda
mensal entre dois a três salários mínimos e apenas (04%)
relatam receber acima de três salários mínimos mensalmente.
Estes dados se assemelham com os achados de Dantas e
Freitas (2009),que ao analisarem a renda família de 389
hipertensos, os quais realizavam atendimento em uma
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unidade
de
saúde
do
interior
Pernambucano,
(61%)apresentavam renda familiar mensal entre dois a três
salários, e apenas (15%) tinham superior a isso.
Pinto e Perin (2008), ao investigarem o perfil de um
grupo de pessoas hipertensas, de acordo com conhecimento e
gravidade da doença, também encontraram resultados
semelhantes
aosachados
destapesquisa,
onde
dos
entrevistados, 72% eram do sexo feminino, 78% com idade
entre 70 a 90 anos, 60% casados, 68% com baixa
escolaridade e 61% com renda de 1 a 3 salários.
3.2 A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO NA ÓTICA DO
HIPERTENSO IDOSO
Tendo em vista abaixa escolaridade presente nos
participantes em estudo, é relevante que as informações
sejam passadas para o paciente com uma linguagem simples
e compatível com o grau de entendimento.
7%
Muito
importante

13%
50%
30%

Importante
Pouco
importante
Não
importante

Figura 1- Grau de importância em relação ao tratamento da hipertensão
arterial sistêmica pelos entrevistados, em duas unidades de saúde da
família do Morro Dourado, em Brejo Santo - CE, 2014.
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Estes dados se assemelham com os achados de
Machado e Alves (2011), que ao pesquisarem o grau de
importância de uma população, da zona urbana,da cidade de
Campinas – SP, que atribuíam ao tratamento da hipertensão
arterial, foi constatado que 49%dos 85 entrevistados achavam
muito importante, 28%importante, 19% pouco importante, e
apenas 4% não dava importância. Saber reconhecer a
importância da adesão e permanência do tratamento anti –
hipertensivo, seja ele medicamentoso ou não, já é um grande
passo para o portador da patologia, e esse é considerado um
grande desafio para toda a equipe de saúde da família.
3.3 FATORES QUE DIFICULTAM
TRATAMENTO ANTI – HIPERTENSIVO

A

ADESÃO

DO

Dentre os fatores que dificultam a realização do
tratamento da hipertensão arterial sistêmica segundo os
entrevistados identificaram-se: 07 (11,6%) moravam longe da
ESF e raramente frequentar as consultas 07 (11,6%), 17
(28,2%) esqueceram de tomar os remédios 17 (28,2%), 04
(6,8%) não realizaram adequação alimentar, 27 (45%) não
realizar atividade física, 05 (8,4%) referiram a falta de
medicação gratuita.
Segundo Brasil (2012),o estímulo às práticas regulares
de exercício físico, como proposto no Programa “Agita Brasil”,
é uma estratégia de melhoria da qualidade de vida com o
propósito de reduzir o sedentarismo, importante fator de risco
para doenças cardiovasculares.
Gomes; Silva; Santos (2010), ao estudarem 127
pacientes atendidos no programa HIPERDIA de uma unidade
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básica de saúde, onde 22,6% dos participantes relataram
fazer atividades físicas regulamente.
Quando se fala do esquecimento ou atraso no horário
da medicação como sendo o principal motivo, Blanski e
Lenardt (2005)afirmaram que a dificuldade em lembrar-se de
ingerir medicamentos em horário e dosagem correta é um fato
comum na população de idosos.
Os achados deste estudo diferem dos resultados
encontrados por Magalhães(2010), que ao investigar
pacientes idosos hipertensos, 65% relataram esquecer o
horário ou qual medicação tomar.
Ao mensurar o modo de obtenção da medicação antihipertensiva, concluiu-se que,a maioria recebe o fármaco na
UBS. É relevante atentar que, mesmo perfazendo uma menor
quantidade de entrevistados que compram a medicação ainda
assim podemos considerar este um fator preocupante, tendo
em vista a renda precária dos participantes, o que pode afetar
na continuidade do tratamento farmacológico e levando em
consideração que as vezes falta o medicamento nas UBS e os
pacientes tem que comprará-lo.
Esses dados assemelham-se aos encontrados por
Sales; Tamaki(2007), ao pesquisarem sobre a adesão às
medidas de controle da hipertensão arterial sistêmica e o
comportamento do hipertenso, onde foi observado que 82%
dos participantes fazem uma dieta balanceada e de acordo
com as recomendações dos profissionais de saúde.
Observou-se que existe falha no seguimento correto
das várias medidas não-medicamentosas, pois o tratamento
não se resume apenas à alimentação. O sucesso do
tratamento antihipertensivo, apesar de exigir um grande
esforço individual para que se possam alcançar resultados
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satisfatórios, vai depender do grau de envolvimento existente
entre o paciente e os profissionais que o assistem. O
enfermeiro, como membro da equipe, desempenha um papel
fundamental no tratamento.
Sentindo-se valorizado, o paciente será muito mais
responsável, tornando-se, então, verdadeiro instrumento de
seu tratamento. A consulta de enfermagem é uma importante
estratégia para o seguimento dos pacientes idosos
hipertensos, principalmente no que diz respeito à medicação.
Neste sentido, possibilita o estabelecimento de vínculo
interpessoal, podendo facilitar a implementação de ações
necessárias para a adesão ao tratamento e controle da
doença, evitando possíveis complicações.
Diante das dificuldades expostas relacionadas ao
tratamento da hipertensão, fica evidente o apoio que os
hipertensos necessitam, tanto da família quanto dos
profissionais de saúde, para que estejam motivados na busca
de estratégias que facilitem a adesão, tornando-os
cooperativos e conscientes da importância em seguir com o
tratamento.
3.4 FATORES QUE FACILITAM A
TRATAMENTO ANTI – HIPERTENSIVO

ADESÃO

DO

A importância da individualização da atenção para a
detecção dos hipertensos mais resistentes ao tratamento e do
direcionamento para a eliminação de fatores que dificultama
referida terapêutica, visando à motivação, educação e
direcionamento para o autocuidado pelo enfermeiro.
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outros

15%

Minha família me incentiva-me a
realizar 󠄊o 󠄊acompanhamento 󠄊e 󠄊a…
Sou bem atendido pelos
profissionais no posto
Os profissionais orientam-me bem
sobre 󠄊a 󠄊doença 󠄊e 󠄊o 󠄊que 󠄊fazer 󠄊para…

32%
15%

38%

Figura 2- Fatores que facilitam a realização do tratamento da hipertensão
arterial sistêmica segundo os entrevistados, em duas unidades de saúde
da família do Morro Dourado, em Brejo Santo - CE, 2015.

Os resultados desde estudo assemelham-se aos
encontrados por Britto; Tavares (2011), que ao averiguarem os
fatores que facilitavam a adesão ao tratamento poridosos
hipertensos, encontrou que 45% dos entrevistados relatavam
como principal fator as orientações dos profissionais de saúde
e as ações educativasrealizadas em grupos, 35% apontavam
como sendo o apoio da família e 10% referiram o bom
atendimento nas unidades de saúde.
Porém, tais resultados, diferem dos achados de Castro
e Car (2009) que ao analisarem as dificuldades e facilidades
dos doentes no seguimento do tratamento da hipertensão
arterial, encontrou que a maioria dos hipertensos do
ambulatório (76,5%), e da unidade de internação
(70,6%),considerou aproximidade do serviço de saúde como
um facilitador para o seguimento do tratamento; 70,6% dos
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doentes do ambulatório e 47,1 % da unidade de internação
referiram que o fornecimento de vale transporte pelo serviço
de assistência social se constituiria em facilitador para o
tratamento.
A relação entre a equipe de saúde e clientela incluiu-se
nos principais fatores de adesão ao tratamento,
especialmente, a relação médico-paciente, além da
organização e estrutura da UBS, segundo Duarte et al. (2010).
O enfermeiro, pelo seu maior contato com o paciente, pode
estabelecer esse vínculo por meio das consultas de
enfermagem.
Enfatiza-se, portanto, a necessidade de maior
participação dos profissionais de saúde, em especial, o
enfermeiro, tanto no planejamento das ações e treinamento da
equipe, assim como, na abordagem esclarecedora durante a
pré-consulta e visitas domiciliares. Por intermédio de
programas de educação em saúde, a equipe poderá promover
a conscientização dos pacientes a respeito da doença, riscos
e complicações visando a mudanças no estilo de vida e maior
adesão à terapia anti-hipertensiva.
4

CONCLUSÕES

A adesãoao tratamento é um problema sério em
doenças crônicas no geral, e se tratando da hipertensão em
idosos não é diferente, levando em consideração os
resultados da análise conceitual empreendida, como também
tentando compreender a questão da adesão ao tratamento
anti-hipertensivo,seja farmacológico ou não. O estudo em
questão apontou para algumas implicações, tanto no que se
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refere à prática assistencial, como a percepção dos pacientes
na importância de tal ação.
Os profissionaisde saúde que atuam junto aos
pacientes hipertensos devem estar atentos a todosos aspectos
do plano terapêutico, compreendendo que o esquema
medicamentoso, embora importante, não garante por si só o
sucesso do tratamento, assim sendo necessário associá-lo a
mudanças de hábito, como a prática de exercícios e uma dieta
adequada para tal patologia.
Contudo, pode se considera que a elevada frequência
de idosos hipertensos com algum grau de não adesão ao
tratamento,
constatada neste
estudo,
sugere
as
dificuldades de seguimento terapêutico, principalmente, no
que concerne às mudanças no estilo de vida dos idosos,
sendoa prática de atividade, o controle do sal, ou a distância
das unidades de saúde,como os fatores intervenientes
negativos da adesão, constituindo-se nas variáveis mais
difíceis de seguir.
No que se referem aos fatores facilitadores da adesão,
os entrevistados relataram o bom e rápido atendimento nas
unidades de saúde, as ações educativas e o apoio familiar
como suma importância na adesão e na continuação do
tratamento.
Portanto, é imprescindível enfatizar que a enfermagem
necessita aprofundar-se cada vez mais no conhecimento.
Deve ser capaz de utilizar amplamente a sistematização da
assistência de enfermagem para atender ao paciente em suas
necessidades, implementando as intervenções necessárias
em um cuidado com qualidade
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RESUMO:
Devido
às
alterações
provenientes
do
envelhecimento, observa-se o aumento de doenças crônicas
degenerativas. O zumbido nesta população surge como um
sintoma bastante incidente, causando grande impacto na
qualidade de vida desses indivíduos. Este trabalho teve como
objetivo caracterizar o zumbido em idosos atendidos em um
serviço especializado. Participaram da pesquisa 23 idosos de
ambos os sexos, acima de 60 anos, que procuraram
atendimento em zumbido. Para coleta dos dados, foram
utilizados o questionário do zumbido, EVA (escala análogo
visual) e o THI (Tinnitus handicap inventory). 60,87% dos
participantes eram do sexo feminino. Em relação às
características
do
zumbido,47,83%
referiram
como
bilateral,73,91% mencionaram anos de percepção, 54,29 %
referiam surgimento gradual e 86,96 % afirmaram ser do tipo
contínuo. No que diz respeito à da EVA, uma maior
concentração, 31,25% dos idosos refiram o grau do incomodo
de zumbido em 10. Quanto à classificação do THI, pelo
incomodo causado pelo zumbido, 4,35% relataram estar em
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estado suave;60,86% estado leve;17,39% moderado;13,75%
severo e 4,35%. Sendo assim, o sintoma zumbido,
provavelmente, não interfere tanto no dia-dia vida destes
indivíduos, tendo em vista o grau de incômodo ser leve. No
entanto, este sintoma não deixa de ser um alerta para
algumas comorbidades.
Palavras-chave: Mensuração. Envelhecimento. Qualidade de
vida.
1 INTRODUÇÃO
A
expectativa
de
vida
tem
aumentado
consideravelmente nas últimas décadas e tende a crescer
ainda mais. Em 2000, a população brasileira com mais de 65
anos era de apenas 5% e presume-se que em 2050 será de
18%. Contudo, calcula-se que em 2050 a expectativa de vida,
chegará a 81,3 anos. (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014).
As alterações provenientes do envelhecimento não são
uniformes e afetam todo o organismo. Estudos
epidemiológicos relatam que, dentre os vários problemas que
reduzem a qualidade de vida dos idosos, os distúrbios
auditivos estão entre os mais comuns (CARMO et al., 2008).
Dentre os distúrbios auditivos nesta população, o
zumbido apresenta relevância clínica, apesar de ser um
sintoma, pode refletir no funcionamento do organismo do
indivíduo como um todo e é bastante prevalente nesta faixa
etária (FERREIRA, JÚNIOR, MENDES, 2009).
O zumbido pode ser causado por inúmeras afecções,
sejam elas otológicas, metabólicas, neurológicas, ortopédicas,
cardiovasculares,
farmacológicas,
odontológicas
e
psicológicas, as quais, por sua vez, podem estar presentes
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concomitantemente no mesmo indivíduo (SANCHEZ et
al.,1997).
O zumbido, acúfenos ou tinnitus, pode ser entendido
como um som que não está ao nosso redor, mas sim, que
nasce dentro da vida auditiva (SANCHEZ et al., 2005). Pode
ser definido também por uma ilusão auditiva, ou seja,
sensação sonora endógena, não relacionada a nenhuma fonte
externa de estimulação (BENTO, MINITI, MARONE, 1998).
O zumbido afeta cerca de 17% da população geral,
aumentando a incidência para 33% em idosos. Adquire forma
severa e incapacitante em 20% dos casos. Ocorre igualmente
em ambos os sexos e em qualquer idade, inclusive em
crianças, porém a incidência é maior em indivíduos entre 40 e
80 anos (JASTREBOFF, 2003). Com prevalência nas idades
mais altas, com um subsequente declínio da prevalência para
os grupos etários mais elevados (HOFFMA, REED, 2004).
No Brasil, estudo realizado por Carmo e colaboradores
(2008), com 320 idosos, evidenciou que o zumbido foi a
segunda queixa otológica mais frequente. Considerando-se a
variável sexo, 64,4% dos homens e 72,5% das mulheres
apresentaram o sintoma.
Diante do aumento da expectativa de vida e do número
crescente de idosos com queixa de zumbido, o objetivo deste
trabalho foi caracterizar o zumbido em idosos atendidos em
um serviço especializado.
2

MATERIAIS E MÉTODO

Estudo do tipo transversal, descritivo, de natureza
quantitativa. A aprovação do estudo foi concedido pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde (CCS)
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de uma instituição de ensino superior, tendo como número
0129/12.
Foi realizado na clínica escola de fonoaudiologia em um
serviço de referência no atendimento do zumbido. Os
participantes da pesquisa foram pacientes idosos, acima de 60
anos, que procuraram atendimento em zumbido. Foram
incluídos os 23 primeiros idosos de ambos os sexos, que
consentiram em participar da pesquisa.
O estudo foi realizado entre os meses de novembro a
maio de 2015. Na medida em que os pacientes foram se
apresentando no serviço. A coleta de dados foi realizada por
meio da aplicação de um questionário sobre o zumbido,
contendo perguntas que contemplam: identificação com idade
e sexo, características do zumbido (tipo, frequência de
percepção, localização, tempo de surgimento, tipo de som).
Logo após foi realizada a aplicaçãodo Tinnitus handicap
inventory(THI), para obtenção do impacto do zumbido no
indivíduo. Como também, uso da escala visual analógica
(EVA), com o objetivo de mensurar a intensidade de incomodo
do zumbido.
O THI foi elaborado por Newman, Jacobson, Spitzer
(1996) e adaptado à população brasileira por Ferreira e
colaboradores (2005). O questionário é composto por 25
questões e agrupado em três sub-escalas: funcional,
emocional e catastrófica. Os resultados do THI podem ser
classificados em cinco graus: GRAU 1, com pontuação de 0 –
16, Ligeiro (Percebido no silêncio); GRAU 2, com pontuação
de 18 – 36, Leve (O zumbido pode ser mascarado por ruídos
ambientais e esquecido com as atividades diárias); GRAU 3,
com pontuação de 38 – 56, Moderado (Percebido na presença
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de ruído de fundo, embora atividades diárias ainda possam ser
realizadas); GRAU 4, com pontuação de 58 – 76, Severo
(Quase sempre percebido, leva a distúrbios nos padrões do
sono e pode interferir com as atividades diárias); GRAU 5,
com pontuação de 78 – 100, Catastrófico (Sempre percebido,
distúrbios nos padrões do sono, dificuldade para realizar
qualquer atividade)(FIGUEIREDO, AZEVEDO, OLIVEIRA,
2009).No
EVA, o paciente deverá atribuir uma nota de 0 a 10
para o seu zumbido, em relação ao volume e incômodo, com o
auxílio de uma régua apropriada (AZEVEDO et al., 2007).
Apresentando mais relevância e confiabilidade nos resultados
quando correlacionado ao THI (FIGUEIREDO; AZEVEDO;
OLIVEIRA, 2009).
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação à distribuição por gênero, dentre os 23
pacientes avaliados, observou-se uma frequência maior de
mulheres idosas portadoras de zumbido (60,87%), em uma
faixa etária entre 60 e 70 anos (figura 1). O estudo de Ferreira
e colaboradores(2009) observou-se uma frequência maior de
mulheres idosas portadoras de zumbido. (61,0%). O estudo
Sanchez e colaboradores (2005), que procurou comparar as
características clínicas do zumbido e sua interferência nas
atividades diárias em pacientes com e sem perda auditiva.
Eles observaram que a proporção de mulheres foi maior em
ambos os grupos, sendo 67,3% no grupo de estudo e 55,6%
no grupo controle.
Devido à casuística envolver pacientes que buscaram
atendimento em um serviço especializado, tais dados podem
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ser justificados pelo fato de que as mulheres frequentemente
procuram mais atendimento médico do que os homens.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

60,87%
39,13%

f

Total

m

Figura 1.Distribuição dos pacientes com zumbido segundo o sexo.
Feminino (F) , Masculino (M)

O zumbido foi caracterizado pelos pacientes em sua
maioria 47,83% como bilateral, anos de percepção 73,91%,
surgimento gradual 54,29% e continuo 86,96% (tabela 1).
Estes dados corroboram com pesquisa de Person e
colaboradores (2004) que encontrou 36,0% para zumbido
intermitente e 63,3% para zumbido continuo. Como também
com , o estudo de Ferreira e colaboradores (2009), que
observaram zumbido bilateral e contínuo na população de
idosos.
Segundo Sanchez e colaboradores (2005), buscou
caracterizar o zumbido em individuos com e sem perda
auditiva , eles observaram que o zumbido, há menos de cinco
anos foi mais frequente em ambos os grupos (56,4% no grupo
de estudo e 65,2% no grupo controle), em relação à
localização no grupo de estudo foi bilateral em 50,9% dos
casos.
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Tabela 1. Características do zumbido presentes no grupo de idosos.
Característica do Zumbido
%
Localização
Orelha Direita

21,74%

Orelha esquerda

13,04%

Ambas orelhas

47,83%

Na cabeça

17,39%

Quanto ao Tempo de percepção
Dias

4,35%

Semanas

0%

Meses

21,74%

Anos

73,91%

Quanto ao tempo de Surgimento
Repentino

45,71%

Gradual

54,29%

Quanto ao Tipo
Continuo

86,96%

Pulsátil

8,7

Intermitente

4,35%

Quanto a classificação do THI , pelo incomodo causado
pelo zumbido, 4,35% relataram, com base na pontuação das
respostas, estar em estado suave;60,86% estado leve;17,39%
moderado;13,75% severo e 4,35% catastrofico(figura 3).
Segundo Silveira (2011), idosos com zumbido convivem bem
com a presença do zumbido, não havendo restrições em suas
vidas devido a ele. Já o estudo de Ferreira e colaboradores
(2009), afirmou que o zumbido é um fator de intensa
insatisfação nos idosos, por prejudicar suas atividades diárias.
529

CARACTERIZAÇÃO DO ZUMBIDO EM IDOSOS ATENDIDOS EM UM SERVIÇO
ESPECIALIZADO

Frequentemente a presença do zumbido torna-se um
fator de grande repercussão negativa na vida do indivíduo,
dificultando o sono, a concentração nas atividades diárias e
profissionais, assim como a vida social. Muitas vezes altera o
equilíbrio emocional do paciente, desencadeando ou
agravando
estados
de
ansiedade
e
depressão
(VALLIANATOU et al., 2001).
Apesar dos indivíduos relatarem incômodo com o
zumbido e reclamarem de alteração na vida diária, o sintoma
não se tornou incapacitante para estes idosos, já que os
mesmos relataram grau leve no questionário.

60,86%

4,35%
Suave

Leve

17,39%

13,75%

4,35%

Moderado

Severo

Catastrofico

Figura 2. Distribuição percentual da avaliação de incomodo do zumbido
pela classificação do THI.

O incomodo causado pelo zumbido em pacientes
idosos , apesar de ser um sintoma bastante subjetivo, e
depender de fatores externos e psicologicos.Neste Trabalho ,
avaliamos o grau desse incomodo em uma escala de zero a
dez, escala analogo-visual com faces , de triste e feliz,
pontuando a insatisfação com o zumbido. Segundo esta
Classificação do EVA (figura 4),31,25% dos idosos refiram o
grau do incomodo de zumbido 10, com uma mediana igual 7.
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31,25%

12,50% 11,72%
0,00%

3,13%

4,69%

0

2

3

14,06%

16,41%
6,25%

4

5

6

7

8

10

Figura 3.Distribuição do percentual de avaliação pela Escala VisualAnáloga (EVA)

Sendo assim , não houve correlação do incomodo
causado pelo zumbido pela classificação do THI e a Escala
EVA , visto que no THI os idosos refiram incomodo em grau
leve e o Eva em 10(figura 2 e 3 ) .Tais dados discordam do
estudo de Figueiredo e colaboradores(2009) , onde foram
observadas correlações entre os escores do EVA e THI.
4 CONCLUSÕES
No presente estudo, o zumbido caracterizou-se, em sua
maioria, como bilateral, do tipo contínuo, surgimento gradual e
presente há anos. Apesar de interferir na vida dos idosos, não
tornou os idosos incapacitantes, sendo mostrados como grau
leve no questionário.
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RESUMO: A mortalidade neonatal é considerada a principal
dificuldade no combate dos óbitos infantis, sua redução é um
grande desafio pelas altas taxas de incidência, concentradas
nas regiões e populações mais desfavoráveis e de baixo poder
aquisitivo. Como o estado da Paraíba detém o quarto menor
IDH do país, esse estudo objetiva analisar o efeito do status
econômico e a estabilidade estatística e epidemiológica dos
indicadores de mortalidade neonatal do estado da Paraíba.
Para tanto, trata-se de um estudo descritivo quantitativo, com
uma amostra representada por143municípios paraibanos, que
corresponderam aos critérios de inclusão da pesquisa. Os
dados referentes ao número de nascidos vivos das mães
residentes, número absoluto de óbitos neonatais e coeficientes
de mortalidade neonatal de cada município foram obtidos na
pagina eletrônica da Secretaria Estadual de saúde da Paraíba
e as estimativas de número da população residente calculadas
foram obtidas pelo último censo do IBGE, do ano de 2010.
Com a conclusão deste estudo foi possível identificar que
existe uma relação diretamente proporcional entre o número
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de nascidos vivos e a população de cada município, e
enquanto menor o número de nascidos vivos, maior o
coeficiente de mortalidade neonatal, reafirmando a
estabilidade estatística e epidemiológica existente.
Palavras-chaves: Óbitos neonatais. Infantil. Coeficientes.
1

INTRODUÇÃO

A mortalidade infantil representa um evento indesejável
em saúde pública, pois são mortes precoces e, em sua
maioria, evitáveis. A taxa de mortalidade infantil (TMI)
épadronizada internacionalmente como o número de óbitos de
crianças menores de umano sobre o número de nascidos
vivos (multiplicada por 1.000) e indica o risco de umnascido
vivo evoluir para o óbito(FRANÇA E LANSKY, 2008).
A mortalidade neonatal,principalmente a neonatal
precoce(0 a 6 dias de vida), é considerada o principal
componente dos óbitos infantis,correspondendo a cerca de
70% da mortalidade infantil atual. Osóbitos neonatais possuem
relação estreita com a assistência desaúde dispensada a
gestante e ao recém-nascido durante o pré--parto, parto e
atendimento imediato à criança no nascimento, onde verificase a real necessidade de seconsiderar açõesdirigidas à
melhoria dessa assistência (IBGE, 2010; BITTENCOURT E
GAÍVA, 2014; BRASIL, 2011).
A redução da mortalidade neonatal é um grande desafio
para os serviços de saúde, os governos e a sociedade, pelas
altas taxas de incidência, concentradas nas regiões e
populações mais desfavoráveis e de baixo poder aquisitivo.
Por isso compreendera relação que existe entre estas causas
e seusdeterminantes representa um importante passona
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análise da saúde infantil e para a definição das políticas
públicas prioritárias, o que torna essencialdispor de
informações de boa qualidade (MARAN E TAQUECO, 2008,
SILVA et al, 2013).
Para tanto, esse estudo tempor objetivo analisar o efeito
do status econômico e a estabilidade estatística e
epidemiológica dos indicadores de mortalidade neonatal dos
municípios do estado da Paraíba. De modo que será possível
fazer uma análise comparatória dos índices de mortalidade
neonatal nos municípios menos e mais populosos, assim
como identificar os municípios paraibanos que apresentam o
maior índice de mortalidade neonatal e a relação de
proporcionalidade com a população e os nascidos vivos de
mães residentes.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo com técnica de análise
quantitativa. Foi realizado a partir da obtenção de dados
secundários de mortalidade para os municípios do estado da
Paraíba no ano de 2012.
O universo foi constituído por todos os 223 municípios
da Paraíba, enquanto a amostra foi representada
por143municípios, que corresponderam aos critérios de
inclusão da pesquisa.
Nos critérios de inclusão da pesquisa, foram incluídos
na pesquisa todos os municípios paraibanos que
apresentaram coeficientes de nascidos vivos e mortalidade
neonatal simultaneamente no ano de 2012.Nos critérios de
exclusão foram excluídos os demais municípios que não
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possuíam coeficientes cadastrados na base de dados da
secretaria do estado da Paraíba.
Os dados referentes ao número de nascidos vivos das
mães residentes, número absoluto de óbitos neonatais e
coeficientes de mortalidade neonatal de cada município
paraibano foram obtidos nos indicadores de saúde na pagina
eletrônica da Secretaria Estadual de saúde da Paraíba. Ao
realizar a pesquisa, observou-se a ausência de dados dos
anos 2013 e 2014, portanto o ano 2012 foi o ano de escolha
para o estudo. As estimativas de número da população
residente calculadas foram obtidas pelo último censo do IBGE,
do ano de 2010. Os dados foram digitados em planilha do
programa Excel 2007 e apresentados em forma de tabelasem
números absolutos e percentuais
3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Conforme dados do último Censo Demográfico de 2010,
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a população paraibana totaliza 3.943.885 habitantes,
sendo o quinto estado mais populoso do Nordeste brasileiro.
Esse contingente populacional corresponde a 1,97% da
população nacional.
Ao analisar os dados dos indicadores de saúde,
observou-se que dos 223 municípios paraibanos, 143
apresentaram os coeficientes de nascidos vivos de mães
residentes e mortalidade neonatal simultaneamente. Portanto
a, pesquisa contou com uma população de 3.324.832
habitantes, 56.814 nascidos vivos de mães residentes e 605
537

O EFEITO DO STATUS ECONÔMICO E A ESTABILIDADE ESTATÍSTICA E
EPIDEMIOLÓGICA DOS INDICADORES DE MORTALIDADE NEONATAL DO
ESTADO DA PARAÍBA

óbitos neonatais possíveis de serem analisados de acordo
com os objetivos propostos, como mostra a TABELA 1.
TABELA 1:Dados descritivos da população analisada no ano de 2012.
População Paraibana (censo
3.943.885
2010)
População Paraibana analisada
3.324.832
Nascidos vivos
Óbitos Neonatais

56.814
605

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/ Secretaria de
Estado da Saúde da Paraíba – SESPB

3.2 EFEITO DO STATUS ECONÔMICO NA MORTALIDADE
NEONATAL

A partir da análise dos coeficientes de mortalidade
neonatal do estado da Paraíba, que segundo o IBGE (2010)
ocupa o 24° lugar no ranking do Índice deDesenvolvimento
Humano (IDH) dos estados brasileiros, ou seja, detém o
quarto menor índice do país. Observou-se a necessidade da
correlação destes dados com a realidade socioeconômica e
geográfica de cada município, levando em consideração a
predominância de municípios de pequeno porte populacional
na Paraíba, e consequentemente maior concentração de
grupos sociais de baixa renda, possíveis de identificar na
TABELA 2. Em que dos 143 municípios estudados, apenas
7%apresentavam população acima de 50.000 habitantes,
enquanto 79,8%dos municípios tinham população de até
20.000 habitantes.
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TABELA 2:Dados descritivos dos municípios analisados.
População

Número

(número de

de

habitantes)

município

Nascidos
%

Vivos

Óbitos
%

(nº)

neonatais

%

(nº)

s
< 5.000

24

17

1.328

2,6

36

6

5.000 a

42

29,3

4.165

8,2

67

11

48

33,5

10.263

20,2

127

21

19

13,2

7.965

15,7

91

15

≥ 50.000

10

7

27.013

53,3

283

47

Total

143

100

50.734

100

604

100

10.000
10.000 a
20.000
20.000 a
50.000

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/ Secretaria de
Estado da Saúde da Paraíba – SESPB

Também na TABELA 2, observa-se que os números
que dizem respeito aos óbitos neonatais dos municípios com
mais de 20.000 habitantes, equivalem a 62%, ou seja, mais da
metade dos óbitos de toda a amostra analisada. Isso
acontece, pois recentemente tem ocorrido menor redução do
componente neonatal nas grandes cidades e capitais do país,
parcialmente, em decorrência da melhoria do acesso à
assistência de saúde eao aumento da viabilidade fetal através
de maiores investimentos na gravidez de alto risco e utilização
de UTI neonatal (BARROS et al., 2005; LANSKY et al, 2007).
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Se por um lado as tecnologias de assistência pré-natal
veeminfluenciandodecisivamente os resultados na área, com
avanços importantes, por outro, acentuam asdesigualdades
nas sociedades em que o acesso a esse tipo de assistência
não estágarantido para toda a população. A assistência prénatal, mesmo disponível, poderia ser relativamentetardia, já
que a atenção de saúde durante os poucos meses da gravidez
não seriasuficiente para superar os efeitos de anos de
adversidade devido à condição precária desaúde da mulher
antes da gestação.Portanto, maior atenção deve ser dirigida à
condição de saúde geral da mulher,compreendida de maneira
mais abrangente no seu bem estar ao longo da vida e não
apenas na gravidez (LANSKY et al, 2007,FRANÇA E
LANSKY, 2008, BRASIL, 2011).
3.3 ESTABILIDADE ESTATÍSTICA E EPIDEMIOLÓGICA
DOS INDICADORES DE MORTALIDADE NEONATAL
A taxa (ou coeficiente) de mortalidade infantil é definida
como o número de óbitos de menores de um ano de idade, por
mil nascidos vivos, na população residente em determinado
espaço geográfico, no ano considerado. O coeficiente é
classificado como alto (50 por mil nascidos vivos ou mais),
médio (20 a 49 por mil nascidos vivos) e baixo (menos de 20
por mil nascidos vivos). Parâmetros esses que necessitam de
uma revisão periódica, em função de mudanças no perfil
epidemiológico. Os valores abaixo de 10 por mil são
encontrados frequentemente, mas deve-se considerar que
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taxas reduzidas podem estar encobrindo más condições de
vida em segmentos sociais específicos (RIPSA, 2008).
Para verificação da estabilidade estatística e
epidemiológica dos coeficientes de mortalidade neonatal dos
municípios paraibanos, considerou-se os parâmetros já
citados, sendo que os coeficientes alto, médio, baixo foram
denominados neste estudo pelos seguintes escores: 1 (baixo),
2 (médio), 3 (alto).
Com os resultados obtidos observou-se quedos 143
municípios analisados, que apresentaram os coeficientes de
nascidos vivos de mães residentes e mortalidade neonatal
simultaneamente, 74,8% obtiveram escore 1, 23,1% escore 2
e 2,1% escore 3, que são os municípios de Assunção,
Cabaceiras e São João do Tigre, com média populacional de
4.317 habitantes (TABELA 3).
TABELA 3:Dados descritivos dos municípios que obtiveram
Escore 3.
Municípios

População

Nascidos
Vivos (nº)

Assunção
Cabaceiras
São João
do Tigre

3.522
5.035
4.396

66
60
69

Coeficiente de
mortalidade
neonatal
60,61
50
57,97

Escore

3
3
3

Portanto, existe uma relação diretamente proporcional
entre o número de nascidos vivos e a população de cada
município, e enquanto menor o número de nascidos vivos,
maior o coeficiente de mortalidade neonatal, reafirmando a
estabilidade estatística e epidemiológica existente, fugindo a
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regra os municípios com escore 3, onde as questões de
desigualdades sociais são mais relevantes.
4

CONCLUSÕES

A partir da análise e discussão dos dados obtidos e
interpretados, foi possível compreendera resposta dada para
os questionamentos da pesquisa. Para tanto, faz-se
necessário realizar algumas considerações: embora a Paraíba
venha apresentando taxas de mortalidade neonatal cada vez
menores nos últimos anos faz necessário reduzir ainda mais
estes valores, através de esforços múltiplos entre o governo,
os serviços de saúde e a sociedade,assim como a adoção de
medidas que garantamum atendimento adequado ao binômio
mãe-filho desde opré-natal, parto e em todo período neonatal,
pois este atendimentoproporcionaria a detecção, em tempo
hábil, de outros fatoresde risco para morte neonatal.
Quanto às variáveis demográficas, o número
populacional e nascidos vivos demonstraram serem fatores
primordiais na estabilidade estatística dos coeficientes. Quanto
maior o número de nascidos vivos, e por vezes maior o
número populacional, menor o impacto estatístico nos
coeficientes de mortalidade neonatal.
Contudo, pode-se concluir que este estudo foi de
grande relevância, dando mais uma contribuição para este
tema, sendo de fundamental importância que se realize mais
estudos de avaliação e validação dos indicadores de saúde de
mortalidade infantil e neonatal, a fim de que sejam
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encontradas saídas que considerem as fragilidades discutidas
neste trabalho.
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RESUMO: A hipertensão arterial sistêmica, caracteriza-se por
níveis elevados e sustentados de pressão arterial. A
mortalidade por doença DCV aumenta progressivamente com
a elevação da pressão arterial a partir de 115/75 mmHg,
levando à lesão de órgão-alvo, por isso o seu controle é
prioritário. Esta pesquisa é umrecorte de uma dissertação de
mestrado em andamento, tratando-se de um estudo
transversal, com amostra composta por 785 pacientes,
realizada no setor de Ergometria do HULW. Todos os
pacientes se diziam hipertensos e tomavam algum
medicamento anti-hipertensivo. As variáveis analisadas foram:
sexo, idade, diabetes, tabagismo, dislipidemia, atividade física
(sedentários e ativos) e IMC. Na análise estatística foi utilizada
o programa do Excel e encontrados os seguintes resultados:
65% da população é do sexo feminino, a faixa etária com
maior percentual de pacientes envolvidos (33,5%) é de 51 a
60 anos, apenas 21% eram diabéticos, 34% possuíam
dislipidemia, e 37% eram fumantes. A grande maioria era
sedentário (65%), dentre eles 68% tinham sobrepeso e
obesidade grau I. Entre os ativos (35%), 74% também
apresentavam sobrepeso e obesidade grau I. Só houve
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significância percentual entre ativos e sedentários apenas em
relação a obesidade grau II e grau III. Nos ativos o percentual
de obesidade grau II e III foi de 11%, enquanto nos
sedentários essa percentagem correspondeu a 15%.
Palavras-chave:Pressão Arterial. IMC. Atividade física.
1 INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença
crônica complexa multifatorial onde os níveis de pressão
arterial se mantêm elevados e sustentados, causando
alterações funcionais nos órgãos-alvo como coração, encéfalo,
rins e vasos sanguíneos e alterações metabólicas, com
consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares
fatais e não-fatais (SBC, 2010; SIMÃO et al., 2013).
Segundo
Brasil
(2013),
essa
multiplicidade
de
consequências coloca a HAS na origem de muitas doenças
crônicas não transmissíveis e, portanto, caracteriza-a como
uma das causas de maior redução da expectativa e da
qualidade de vida dos indivíduos. No Brasil elas são
responsáveis por 72% dos óbitos.
A mortalidade por doença DCV aumenta progressivamente
com a elevação da pressão arterial a partir de 115/75 mmHg,
esse valor é citado em vários estudos demonstrando aumento
da incidência de doença arterial coronariana e doença
cerebrovascular com aumentos da PA acima desse valor, pois
a partir de 115 mmHg de pressão sistólica (PS) e de 75 mmHg
de pressão diastólica (PD), o risco para eventos
cardiovasculares aumenta de forma constante, dobrando a
cada 20 mmHg no primeiro caso e a cada 10 mmHg no
segundo caso(VAZ, CASTRO, 2012).
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Dados epidemiológicos evidenciaram que a redução dos
níveis de PA há diminuição significativados eventos
coronarianos(ROSENDORFF et al., 2015).
Segundo Ribeiro et al. (2012), estima-se que haja cerca de
17 milhões de hipertensos no Brasil, e sua instalação vem
ocorrendo cada vez mais precocemente, incluindo crianças e
adolescentes. Mais de um 1/3 desses pacientes desconhecem
a doença e menos de 1/3 dos hipertensos com diagnóstico
apresenta níveis adequados de pressão arterial com
tratamento proposto (BRASIL, 2006). O consumo de sal no
Brasil é duas vezes maior do que o recomendado pela OMS
(BRASIL, 2014).
Este trabalho tem como finalidade traçar o perfil dos
pacientes hipertensos atendidos nesse setor (sexo, idade,
diabético, tabagismo e dislipidemia), verificar a atividade física
dos usuários, identificar o IMC desses hipertensos e relacionar
a atividade física destes usuários com seus respectivos IMC.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no setor de ergometria do
ambulatório de cardiologia HULW, durante o período de
novembro de 2012 a março de 2015 com 785 pacientes do
Sistema Único de Saúde (SUS). O instrumento de coleta de
dados foi uma ficha de anamnese contendo sexo, idade,
diabetes,
tabagismo,
dislipidemia,
atividade
física
(sedentários e ativos) IMC (este calculado pela próprio
programa da esteira ergométrica (Centurion 200 Micromed,
Brasília - Brasil) e classificado de acordo com a OMS. Para
este estudo foram apenas considerados hipertensos aqueles
que relataram já ter hipertensão e/ou tomavam algum
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medicamento anti-hipertensivo, ou seja um diagnóstico
prévio, não incluídos portanto os que apresentaram o Efeito
do Avental Branco (EAB) e os que tiveram como diagnóstico
a hipertensão durante o exame.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
(2010) considera-se hipertensão valores igual ou superior a
140x90 mmHg, porém os níveis considerados ótimos são
120x80 mmHg, estudos recentes divulgados na imprensa
escrita conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia que
pessoas maiores de 75 anos podem manter as suas pressões
em torno de 140/90 afim de manter a irrigação das coronárias
em corpos já debilitados evitando assim isquemia.
O diagnóstico deverá ser sempre validado por medidas
repetidas, em condições ideais, em pelo menos, três ocasiões,
devendo avaliar a posição e as condições psicológicas do
paciente, recomendando portanto aferições fora do consultório
para esclarecimento do diagnóstico identificando o EAB que é
a diferença de pressão obtida entre a medida conseguida no
consultório e fora dele ou hipertensão mascarada que é
valores normais no consultório mas elevada pela MAPA ou na
MRPA.
Essa avaliações podem ser obtidas através do MAPA
(monitorização ambulatorial da pressão arterial durante 24
horas períodos de vigília e sono), AMPA (medida pelo
paciente ou familiares, não profissionais da saúde) e o MRPA
(monitorização residencial da pressão arterial, três medidas
pela manhã, antes do desjejum e da tomada do medicamento,
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e três antes do jantar durante cinco dias, ou duas medidas em
cada sessão durante sete dias) (VAZ; CASTRO, 2012).
A Tabela 1 mostra a classificação e os valores da PA.
Quando as pressões sistólica e diastólica estiverem em
categorias diferentes, a que apresentar maior elevação deve
ser utilizada para classificação da pressão arterial.
Tabela 1 -Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual
no consultório (> 18 anos)
Classificação

Pressão sistólica
(mmHg)
< 120

Pressão diastólica
(mmHg)
<80

Normal
Limítrofe

< 130
130 - 139

<85
85 - 89

Hipertensão estágio1

140 - 159

90 - 99

Hipertensão estágio2
Hipertensão estágio3

160 - 179

100 - 109

Ótima

Hipertensão sistólica
isolada

180
140

110
<90

Fonte: Simão et al., (2013) e SBC (2010).

Verificou-se que a diminuição de 10 mmHg da PAS
habitual (ou a 5 mmHg inferior da PAD habitual) está
associada com reduçãode 50% a 60% de morte por acidente
vascular cerebral e 40% a 50% risco de morte resultante de
DAC ou outras causas vasculares na meia-idade. No entanto a
pressão arterial elevada em pessoas muito idosas (> 85 anos)
não foi um fator de risco para mortalidade, independentemente
de uma história de hipertensão. (ROSENDORFF et al., 2015).
De acordo com os dados apresentados na Figura 1,
observou-se que dos 785 pacientes hipertensos que
compareceram no setor de Ergometria 65%, eram do sexo
feminino.
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Masculino
35%
Feminino
65%

Figura 1. Distribuição dos hipertensos por sexo

As mulheres procuraram mais o serviço de ergometria,
isso deve-se ao fato de que a mulher busca mais atendimento
médico, preocupando-se mais com a sua saúde. Segundo
pesquisas do IBGE (2015) as mulheres brasileiras vão mais ao
médico do que os homens.
Costa-Júnior e Maia (2009) relataram que a mulher tem
mais acesso ao atendimento médico devido a sua natureza
biológica, reprodutiva e hormonal. Muitas vezes são os
profissionais da atenção básica (clínico geral, ginecologistas e
enfermagem) que encaminham os pacientes para o setor de
cardiologia devido a presença de um ou mais fatores de risco
constatados durante a consulta.
Embora a PA seja mais elevada nos homens até os 50
anos, a partir desta idade a prevalência nas mulheres
aumentam devido ao climatério, possivelmente pela redução
da atividade estrogênica o que aumenta a morbidade e a
mortalidade por doença cardiovascular (SBC, 2010).
A Figura 2, mostra a distribuição de idade dos
hipertensos.
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0,1; 0%

0,4; 0%

6,2; 6%

2,2; 2%
9,9; 10%

22,7; 23%
25,0; 25%

33,5; 34%

< 20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

>80

Figura 2. Distribuição de idade dos hipertensos.

Os dados apresentados na Figura 2, mostra que a maioria
dos hipertensos compreende dos 41 a 70 anos, confirmando o
que a SBC (2013), refere que no Brasil a prevalência da
hipertensão afeta 32,5% da população adulta, sendo superior
a 50% entre 60 a 69 anos e 75% acima de 70 anos, existe
relação direta da PA com a idade, porém neste estudo os
indivíduos acima de 70 foi de apenas 6%, possivelmente pelo
fato do cardiologista preferir para esta idade outro tipo de
exame, sabendo que estes não se adaptariam bem a esteira
ergométrica.
A Figura 3 mostra que a maioria dos usuários não
apresentava diabetes (79%) e que, 37% dos hipertensos são
fumantes,contudo neste estudo o tabagismo apresentou a
maior porcentagem de fator de risco associado a hipertensão.

Figura 3 a.Distribuição dos pacientes hipertensos Diabéticos.b.Distribuição
dos pacientes hipertensos fumantes
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Geralmente a hipertensão é um problema comum no
Diabetes tipos 1 e 2, nos diabéticos aproximadamente metade
dos pacientes é hipertensa, porém de acordo com SBC
(2010), sugere-se que a PA seja 130/80 mmHg, pois não há
benefícios com maiores reduções.
Intervenções no controle da obesidade, hipertensão
arterial, dislipidemia e sedentarismo, além de prevenir o
surgimento do diabetes, também previnem doenças
cardiovasculares (SBD, 2015).
O tabagismo está associado a maior morbidade e
mortalidade coronariana, cerebrovascular e vascular de
extremidades. Os principais efeitos do fumo sobre o sistema
cardiovascular são o estímulo nicotínico do sistema nervoso
simpático e o deslocamento do oxigênio da hemoglobina pelo
monóxido de carbono (MOREIRA, 2007)
De acordo com Rosendorff et al., (2015) os hipertensos,
fumantes tem 5 vezes mais chances de desenvolver
hipertensão grave do que os não fumantes e fumantes com
hipertensão grave têm taxas de mortalidade mais elevadas do
que não-fumantes.
A Figura 4 mostra que apenas 34% dos hipertensos
tinham dislipidemia e que a grande maioria era sedentário
65%.

Figura 4a.Dislipidemia entre os entrevistados. b.Atividade física dos
hipertensos.
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A presença da dislipidemia, hipertensão ou tabagismo
agride a camada íntima de artérias de grande e médio calibre,
causando a doença inflamatória a aterosclerose com a
presença da placa aterosclerótica (XAVIER et al., 2013).
A atividade física reduz a incidência de HAS, mesmo em
indivíduos pré-hipertensos, bem como a mortalidade e o risco
de doenças cardiovasculares (SBC, 2010).
Exercícios aeróbicos promovem a redução da PA, estando
indicados para a prevenção e para o tratamento da HAS,
provavelmente devido a uma modulação autonômica mais
favorável e de efeitos vasodilatadores locais sobre a
musculatura lisa da parede arterial, esse efeito benéfico
muitas vezes pode reduzir as doses dos medicamentos antihipertensivos (VAZ, CASTRO, 2012; SIMÃO et al., 2013).
AFigura 5 mostra a classificação do IMC dos hipertensos.
Apenas 15% dos hipertensos estão com o peso normal,
seguidos por uma grande maioria de sobrepeso 42% e obesos
grau I 29%, grau II 10% e grau III 3% respectivamente
10% 3% 1%
15%
29%

Baixo peso
Normal
Sobrepeso

42% Ob. Grau I
Ob. Grau II
Ob. Grau II

Figura 5. Classificação IMC dos pacientes hipertensos

A relação entre peso e PA é quase linear. A perda de peso
e da medida da circunferência abdominal reduz a PA, portanto
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a diminuição do IMC menor que 25kg/m 2 e circunferência
abdominal menor que 102cm para os homens e menor que
88cm para as mulheres, podendo prevenir em 40% o
desenvolvimento de HAS em mulheres (VAZ, CASTRO, 2012).
De acordo com a SBC (2010), o excesso de peso se
associa com maior prevalência de HAS desde idades jovens,
ou seja o aumento de peso e da PA é quase linear, perdas de
peso e da circunferência abdominal < 102 cm para homens e
< 88 cm para as mulheres, correlacionam-se com reduções da
PA e alterações metabólicas associadas.
Nossa população tem maior prevalência de indivíduos
com sobrepeso, o que corresponde aos dados publicados por
Brasil(2014) - (52,5% da população brasileira), em João
Pessoa foi computado que 51% da população está com
sobrepeso.
Na Figura 6, é mostrado o gráfico que classifica o IMC
dos pacientes hipertensos sedentários.
11% 4% 1%

Baixo peso

16%
28%

Normal

40%

Sobrepeso
Ob. Grau I
Ob. Grau II

Figura 6. Classificação do IMC nos pacientes hipertensos sedentários

Os índices são bastantes parecidos com o gráfico
apresentado pela população geral, com mudanças de apenas
1% nas classificações.
Na Figura 7 pode-se verificar a classificação dos
hipertensos ativos. Embora com aumento do número de
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indivíduos com sobrepeso, houve a diminuição dos obesos
grau II e grau III.
9% 2%

15%

30%
44%

Normal
Sobrepeso
Ob. Grau I

Figura 7. Classificação do IMC nos pacientes hipertensos ativos.

Adultos obesos tem 3 vezes mais chances de ser
hipertenso, quando comparada com adultos não-obesos, e
aumento da adiposidade pode explicar > 60% de hipertensão
em adultos. Além disso, a obesidade é considerada um
importante fator de risco quando há um mau controle da
pressão arterial em pacientes hipertensos
Talvez pela informação de atividade não corresponder a
um esforço físico real, pois muitos ao praticar uma atividade
física leve pensam estar praticando realmente uma ativiadade
porém não exercendo um esforço físico real, estando na
verdade praticando um passeio. Vale salientar que essa
população alvo tem um baixo nível de escolaridade e poder
socioeconômico e por esse motivo as informações prestadas
quanto ao nível de atividade física não sejam fidedígnas.
Dados do Brasil (2014), apontam que quanto maior o grau
de escolaridade maior a prática de exercícios, nas pessoas
acima de 12 anos de escolaridade o índice foi de quase 48%
os praticantes de atividades físicas. Com isso quanto menor a
escolaridade, maior o índice de sobrepeso e obesidade,
população de 35 a 64 anos têm índices mais elevados.
554

PERFIL DOS PACIENTES HIPERTENSOS USUÁRIOS DO SETOR DE
ERGOMETRIA DO HULW

Corroborando com os resultados encontrados nesta
pesquisa, dados da OMS publicados por Brasil (2014) mostra
que 3,2 milhões de mortes por ano no mundo são atribuídas a
atividade física insuficiente. O sedentarismo é o quarto maior
fator de risco de mortalidade global, recomenda-se pelo
menos 150 minutos semanais para atividade física no tempo
livre, ou seja 30 minutos por dia por pelo menos 5 dias.
4

CONCLUSÕES

Com este estudo pode-se constatar que a população de
hipertensos usuários do setor de Ergometria do HULW, 65%
são mulheres, a faixa etária dos pacientes 51 a 60 anos a
maioria. Os diabéticos representaram 21%, já que geralmente
estas duas doenças costumam estão relacionadas, 37% eram
fumantes e 34% tinham dislipidemia. O fato mais evidente está
relacionado ao sedentarismo 65%, mostrando assim uma
realidade preocupante, pois este comportamento é advento
para a instalação de obesidade, com isso levando a instalação
de Diabetes e outras comorbridades.
O risco de DCV no paciente com hipertensão tem sido
muito divulgado afim de que seja grandemente reduzido com
uma terapia anti-hipertensiva eficaz, existem já estudos que
provam o benefício da redução da PA garante uma significante
diminuição no risco cardiovascular. Porém não se deve
diminuir a atenção para outros fatores pois caso contrário
torna-se insufuciente para reduzir o risco cardiovascular,
orientar um melhor estilo de vidaparticularmente no que se
refere à dieta e exercício, e o tratamento da obesidade e
dislipidemia.
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Sabe-se que a atividade física de forma continuada e
adequada é um importante fator redutor e preventivo da
hipertensão e outras comorbidades. Nesta pesquisa observouse apenas uma pequena redução estatística no índice de
obesos grau II e III dos ativos em relação aos sedentários
deste mesmo grupo.
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RESUMO: A Esclerose Múltipla é uma doença autoimune que
acomete o sistema nervoso central (SNC), mais
especificamente
a
substância
branca,
causando
desmielinização e inflamação. O presente estudo tem por
objetivo investigar os principais eventos adversos relacionados
à auto-aplicação de imunomoduladores na Esclerose Múltipla
e a atuação do enfermeiro. Trata-se de uma pesquisa de
campo, realizada no Centro de Referência em Esclerose
Múltipla do Estado da Paraíba, situado na cidade de João
Pessoa – PB. Evidenciou-se uma predominância de
atendimento de pessoas do sexo feminino e na faixa etária
entre 50-59 anos de idade. A forma clínica encontrada em
maior número foi Esclerose Múltipla Recorrente Remitente
(EMRR), evidenciando a falha da atuação multiprofissionalna
amostra, onde 67% não teve acompanhamento de mais de
dois profissionais da área. Houve uma equivalência entre os
medicamentos de aplicação subcutânea, utilizados na EM.
Vale salientar que a EM uma problemática pouco discutida na
sociedade e também escassa de trabalhos científicos,
especialmente aqueles voltados para a prática da
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enfermagem, somando-se a sua relevância para adesão ao
tratamento e monitorização aos eventos adversos.
Palavras-chave:
Doença
autoimune.
Autocuidado.
Enfermagem.
1

INTRODUÇÃO

A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune que
acomete o sistema nervoso central, mais especificamente a
substância branca, causando desmielinização e inflamação.
Segundo o Ministério da Saúde essa patologia afeta
usualmente adultos na faixa de 18 a 55 anos de idade, mas
casos fora destes limites têm ocorrido no Brasil, sua taxa de
prevalência é de aproximadamente 15 casos por cada 100.000
habitantes (BRASIL, 2010).
Baseado em um consenso de especialistas da
Sociedade de Esclerose Múltipla Norte-Americana, a doença
pode ser classificada em várias formasde acordo com critérios
clínicos caracterizados pela ocorrência de surtos e
progressão: a Esclerose Múltipla Recorrente-Remitente (EMRR) caracterizada pelo aparecimento de surtos que podem
durar mais de uma semana, mas após os episódios de surto
cessam totalmente os sintomas; a Primariamente Progressiva
(EM-PP) que apresenta progressão desde o seu surgimento
sem ter estágios; a Secundariamente Progressiva (EM-SP)
que inicialmente apresenta-se como surto-remissiva e depois
se torna progressiva; e a Progressiva com Surtos (EM-PS)
onde sua recorrência é distinta e aguda, podendo ou não
melhorar após um episódio agudo (KALB, 2000).
Existe ainda a forma benigna de EM
que
é,
normalmente, considerada um subconjunto da forma
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recorrente/remitente (RR) e a forma maligna é a doença com
curso clínico rapidamente progressivo que leva a um
importante grau de incapacidade em múltiplos sistemas, ou
morte em um curto espaço de tempo (LUBLIN; REINGOLD,
1996).
O quadro clínico se manifesta, na maior parte das
vezes, por surtos ou ataques agudos, podendo entrar em
remissão de forma espontânea ou com o uso de
corticosteróides (pulsoterapia). Os sintomas mais comuns são
neurite óptica, paresia ou parestesia de membros, disfunções
da
coordenação
e
equilíbrio,
mielites,
disfunções
esfincterianas e disfunções cognitivo-comportamentais, de
forma isolada ou em combinação (BRASIL, 2010).
A EM é um grave problema de saúde pública que tem
crescido numerosamente na sociedade, mas que ainda é
pouco explorado no campo científico. Devido a pouca
divulgação, são visíveis a inexperiência e desinformação tanto
dos clientes/pacientes, como também de profissionais da
equipe de saúde, dessa forma acontece geralmente dos
primeiros sinais e sintomas passarem despercebidos
retardando o diagnóstico, podendo vir assim a causar
sequelas
ao
cliente/paciente.
Muitos
profissionais
desconhecem a patologia, visto a relativamente baixa
incidência no Brasil.
Diante do contexto que envolve a esclerose múltipla,
como patologia que afeta pessoas na faixa etária produtiva, de
forma crônica e progressiva, refletindo na sociedade grandes
perdas, nos aspectos biopsicossociais, exige das pessoas
com EM adesão ao tratamento e mudanças no estilo de vida
em busca da sua qualidade. Contudo, os eventos adversos no
uso dos imunomoduladores representam um dos fatores que
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implicam no abandono do tratamento. Desta feita, é importante
ressaltar a relevância do papel do enfermeiro, como membro
da equipe multidisciplinar, que atuam nos Centros de
Referência, especialmente na educação permanente dessa
clientela, quanto aos aspectos da doença e tratamento.
2

MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa documental, de caráter
exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa. A coleta
de dados deu-se através da consulta a prontuários,
especificamente da ficha de enfermagem, denominada de
Sistematização da Assistência de Enfermagem na Esclerose
Múltipla (SAE – EM). O estudo foi realizado na FUNAD
(Fundação Centro Integrado de apoio ao Portador de
Deficiência), em um Centro de Referência em Esclerose
Múltipla, da Região Nordeste, o processo de coleta de dados
aconteceu após autorização do Serviço ao qual o Centro de
Referência em Esclerose Múltipla está vinculado, e aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa do UNIPÊ.
No Centro de Referência em Esclerose Múltipla, local
da pesquisa, existem atualmente cadastrados 90 (noventa)
usuários, de um universo paraibano de aproximadamente 154
(cento e cinquenta e quatro). A amostra foi composta por 30%
da população, perfazendo aproximadamente 27 (vinte e sete)
pacientes.
Os critérios de inclusão na amostra corresponderam
aos prontuários com as respectivas fichas de enfermagem,
que possuíam o preenchimento completo, sem que houvesse
omissão de dados pertinentes ao estudo. Automaticamente,
foram excluídas do estudo, a fichas que estavam com
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informações incompletas ou dados inconsistentes. O
procedimento de coleta de dados aconteceu no mês de
Novembro de 2013, na presença das enfermeiras do Centro
de Referência em EM, no período diurno, horário em que não
havia atendimento externo, apenas atividades de estudos e
pesquisas, de modo que não interferiu na dinâmica de trabalho
do referido serviço. Os dados foram coletados criteriosamente,
respeitando o sigilo das informações, após aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do UNIPÊ, respeitando os
princípios que norteiam a pesquisa que envolve seres
humanos, mesmo que de forma indireta, assim como
preconiza a RESOLUÇÃO 466/12. A pesquisa apresentou
risco mínimo a seus participantes, por não conter elementos
que afetem o comprometimento físico, psicológico, social e
educacional. E por primar pelo sigilo das informações.
Os benefícios do estudo estão pautados na
possibilidade de favorecer ao homem, a compreensão de
dúvidas, mitos e preconceitos relacionados à temática, bem
como enfatizar a importância do autocuidado no tratamento de
doenças de caráter autoimune. Os dados foram analisados
através um check-list manuscrito e depois distribuído em
gráficos e tabelas, utilizando o programa Excel, e discutidos
baseando-se na literatura presente no marco teórico
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1

DADOS

REFERENTES

À

IDENTIFICAÇÃO

DO

PACIENTE

A tabela 1 abaixo nos mostra que, dos trinta pacientes
com diagnóstico comprovado de Esclerose Múltipla (EM), o
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sexo feminino prevaleceu em relação ao sexo masculino com
3 (10%) dos pacientes com a doença estando entre a faixa
etária de 0 a 19 anos, enquanto que 1 (3,33%) era do sexo
masculino; entre a faixa de 20 a 29 anos também prevalece o
mesmo sexo com 2 (6,67%) dos pacientes com o mal e 1
(3,33%) do sexo oposto; durante a terceira década de vida
observamos que a população feminina também é pioneira nos
casos de esclerose múltipla com 6 (20%) dos casos
comprovados e 4 (13,33%) eram da população masculina;
entre as idades de 40 a 49 anos encontramos 2 (6,67%) dos
pacientes do sexo feminino enquanto que nenhum paciente
era do sexo masculino; com idades entre 50 a 59 anos, vimos
que 8 (26,68%) dos diagnósticos eram de mulheres e apenas
1 (3,33) era de homem; e em se tratando da terceira idade
percebemos que o aparecimento da doença está equilibrado
com os dois sexos no mesmo percentual ou seja, apenas 1
(3,33%) paciente apresentou a doença.
Tabela 1–Distribuição do percentual dos participantes do estudo (N=30) de
acordo com idade e sexo
FAIXA ETÁRIA (ANOS)
00-19 anos
20-29 anos
30-39 anos
40-49 anos
50-59 anos
Acima de 60 anos

N
1
1
4
0
1
1

MASCULINO
%
3,33
3,33
13,33
0
3,33
3,33

FEMININO
N
3
2
6
2
8
1

%
10
6,67
20
6,67
26,68
3,33

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Em um estudo realizado no Centro de atendimento e
tratamento de Esclerose Múltipla (CATEM), da disciplina de
Neurologia da faculdade de Ciências Médicas da Santa casa
de São Paulo (FCMSESP), onde foram entrevistados 103
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pacientes admitidos por demanda espontânea ou por
encaminhamento de neurologistas no período de janeiro de
1987 a março de 2002 e 44 médicos neurologistas, foi
observado que do total de 103 pacientes entrevistados, 88
(85,4%) eram do sexo feminino, com média de idade de 38,4
anos (TILBERY et. al., 2009).
Portanto, concluímos que a prevalência do sexo
feminino fica evidenciada não só nos estudos citados, como
também no presente estudo. Com o avanço da idade a
tendência é que apareçam os sinais e sintomas clínicos que
envolvem a doença, porém a variável idade não é uma regra e
sim uma predisposição.
3.2 DADOS RELATIVOS AO HISTÓRICO E TRATAMENTO
DA DOENÇA
No que se refere à atuação multiprofissional pode-se
observar que a grande maioria 20 (67%) dos pacientes
envolvidos no estudo não tem acompanhamento de vários
profissionais da saúde para seu tratamento, enquanto que
apenas 10 (33%) relatam ser acompanhados por mais de um
profissional da área (Figura 1).
Em uma pesquisa bibliográfica realizada com 29
artigos, publicados nos últimos cinco anos para verificar a
quantidade de informativos oficiáis sobre a Esclerose Múltipla,
vários artigos enfatizaram a necessidade da atuação
multiprofissional como agente educador, na tentativa de
reconhecer a complexidade na reabilitação e formas de se
alcançar melhor qualidade de vida pelos portadores (SILVA,
2010).
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Figura 1 - Distribuição do percentual dos participantes do estudo (N=30)
quanto à atuação multiprofissional
Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Pode-se concluir assim que é de fundamental
importância a atuação não só do enfermeiro, como de vários
outros profissionais da área da saúde para que o paciente
possa ser melhor assistido, e com isso até diminuir os riscos
de seqüelas maiores ao paciente.
Referente aos medicamentos pode-se observar que na
amostra coletada houve um equilíbrio entre as três drogas de
uso subcutâneo, ficando 10 (34%) pacientes da amostra que
usam Rebif medicamento utilizado 3x na semana, 10 (33%)
usam Betaferon usado 2x na semana, e 10 (33%) faz uso de
Copaxone que é aplicado apenas uma vez por semana (Figura
2).
.
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Figura 2- Distribuição do Percentual dos participantes do
estudo (N=30) quanto aos medicamentos
Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
Em estudo realizado na Universidade Fernando Pessoa
sobre a terapêutica com IFN-β na Esclerose Múltipla, é
enfatizado que uma das formas de tratamento da EM é o uso
de imunomodulares, entre os quais se destacam o IFN-β,
apresentando-se nas formas IFN-β-1a (Avonex® e Rebif®) e
IFN-β-1b (Betaferon®) (APPLEBEE & PANITCH, 2009;
MANDFREDONIA et. al., 2008; PAOLICELLI et. al., 2009).
3.2 DADOS REFERENTES AOS EVENTOS ADVERSOS
LOCAIS E SISTÊMICOS CAUSADOS PELO USO DE
IMUNOMODULADORES
Tabela 2 - Distribuição do percentual dos participantes do estudo (N=30)
referente aos Eventos Adversos sistêmicos
SIM

NÃO

N

%

N

%

Cefaléia

9

30

21

70

Febre

10

33,33

20

66,67
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Artralgia

3

10

27

90

Fadiga

11

36,67

19

63,33

Depressão

2

6,67

28

93,33

Alterações menstruais

1

3,33

29

96,67

Astenia

1

3,33

29

96,67

Calafrio

4

13,33

26

86,67

Perda de peso

2

6,67

28

93,33

Ganho de peso

0

0

30

100

Piora Neurológica

0

0

30

100

Dispnéia

1

3,33

29

96,67

Taquicardia

1

3,33

29

96,67

Outras reações

5

16,67

25

83,33

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Em relação aos eventos adversos sistêmico pode-se
observar que 9 (30%) pacientes tiveram cefaléia ao tomar os
medicamentos usados na doença, enquanto 21 (70%) não
sentiram tal evento adverso; 10 (33,33%) tiveram febre, já os
outros 20 (66,67%) não tiveram o sintoma; Apresentaram
artralgia 3 (10%) pacientes, os 27 restantes não apresentaram
queixa; A fadiga foi apresentada em 11 (36,67%) pacientes
sendo assim, 19 (63,33%) não apresentava; 2 (6,67) pacientes
tiveram depressão, ficando a grande maioria sem apresentar
tal reação 28 (93,33%); Dos pacientes analisados apenas 1
(3,33) apresentou alterações menstruais e astenia, restando
29 (96,67%) pacientes; 4 (13,33%) pacientes queixou-se de
calafrios, os outros 26 (86,67%) não apresentaram o sintoma;
2 (6,67%) tiveram perda de peso, 28 (93,33%) mantiveram-se
normais; Nenhum paciente queixou-se quanto ao ganho de
peso, sendo assim os 30 (100%) não tiveram o sintoma; o
mesmo ocorreu com a piora neurológica, 30 (100%) dos
pacientes não tiveram o sintoma; Apenas 1 (3,33) dos
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pacientes teve dispnéia e taquicardia enquanto 29 (96,67%)
não sentiram o desconforto respiratório e cardíaco; Já 5
(16,67%) sentiram outros sintomas como por exemplo
náuseas, mialgia, dores no corpo entre outros eventos
adversos sistêmicos, enquanto que 25 (83,33%) não
queixaram-se (TABELA 2).
Tabela 3 - Distribuição do percentual dos participantes do estudo (N=30)
referente aos Eventos Adversos Locais
SIM
N
Dor
10
Hiperemia
12
Nódulos
3
Palpáveis
Edema
1
Inflamação
1
Prurido
1
Equimoses
5
Hematomas
1
Outras
2
reações
Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

33,33
40
10

N
20
18
27

NÃO
%
66,67
60
90

3,33
3,33
3,33
16,67
3,33
6,67

29
29
29
25
29
28

96,67
96,67
96,67
83,33
96,67
93,33

%

Em relação aos dados coletados referentes à tabela 7,
que relata sobre os eventos adversos locais, podemos
observar que 10 (33,33%) dos pacientes queixaram-se de dor
ao fazer uso dos medicamentos, enquanto 20 (66,67%) não
relataram o mesmo; 12 (40%) tiveram hiperemia como evento
adverso local, já o restante 18 (60%) não tiveram;
Apresentaram nódulos palpáveis apenas 3 (10%) dos
pacientes, a grande maioria 27 (90%) não relata o
aparecimento dos mesmos; Apenas 1 (3,33) apresentou
edema, inflamação, prurido e hematomas no local da
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aplicação, ficando os 29 (96,67%) restantes sem relatar
queixas sobre tais eventos; Dos pacientes analisados apenas
5 (16,67%) apresentou equimoses, o restante 25 (83,33%) não
relata queixa sobre o mesmo; Por fim apenas 2 (6,67%)
pacientes queixaram-se de outros eventos, o restante 28
(93,33%) não apresentaram outros eventos adversos locais.
Em um estudo realizado com prontuários de 276
pacientes, que permaneceram aderentes ao tratamento com
imunomoduladores por período mínimo de 5 anos no CATEM
(Centro de Atendimento e Tratamento da Esclerose Múltipla
da Santa Casa de São Paulo), foram relatados eventos
adversos em 118 (42,7%) casos, leves em 50 (42,3%)
pacientes, moderadas em 45 (38,1%) e graves em 23 (19,4%)
casos. Os eventos adversos mais freqüentes foram reações
locais em 31 (26,2%) dos pacientes, de natureza moderada
em 17 (14,4%) destes (TILBERY et. al., 2009)
Podemos assim concluir que o número de eventos
adversos causados pelos imonumoduladores é bem relevante.
Fato que deve ser melhor estudado por pesquisadores da
área, para que possa ser melhorado nesse quesito, pois os
portadores de Esclerose Múltipla já sofrem bastante devido as
seqüelas que a própria doença acarreta, sendo assim esses
eventos podem ser considerados mais um agravante ao
estado psicológico, emocional e ate mesmo físico desses
pacientes.
4

CONCLUSÕES

A Esclerose Múltipla por ser uma doença crônica,
progressiva e incapacitante, faz com que o portador se depare
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com diversas incertezas e medos referentes à falta de
informação sobre tal patologia. O paciente de EM carrega uma
bagagem diante das dificuldades impostas pela doença,
porém possui uma capacidade de enfrentamento como forma
de superar as crises vívidas. A preocupação com a referida
temática perpassa pelo entendimento de que os eventos
adversos podem ser o grande causador das taxas de
abandono ao tratamento, todos os medicamentos utilizados na
pesquisa, específicos para tal patologia trazem com si uma
gama de eventos adversos, porém, tais eventos podem ser
evidenciados devido ao fato de que grande parte dos
pacientes faz auto-aplicação dos mesmos.
Contudo, concluímos que não basta apenas saber o
que é a Esclerose Múltipla e que se pode acontecer várias
alterações com seus portadores, pois a partir do momento que
se passa a conviver com esses pacientes nota-se que toda a
teoria torna-se secundária as diferentes experiências vívidas
por elas. Pode-se observar que o sofrimento dos portadores
se da pelo fato de não terem conhecimentos sobre a doença,
não somente para os pacientes, como para nós profissionais
da saúde.
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RESUMO: A hipertensão arterial sistêmica, caracteriza-se por
níveis elevados e sustentados de pressão arterial. A
mortalidade por doença DCV aumenta progressivamente com
a elevação da pressão arterial a partir de 115/75 mmHg,
levando à lesão de órgão-alvo, por isso o seu controle é
prioritário. Esta pesquisa é um recorte de uma dissertação de
mestrado em andamento, tratando-se de um estudo
transversal, com amostra composta por 785 pacientes,
realizada no setor de Ergometria do HULW. Todos os
pacientes se diziam hipertensos e tomavam algum
medicamento anti-hipertensivo. As variáveis analisadas foram:
sexo, idade, diabetes, tabagismo, dislipidemia, atividade física
(sedentários e ativos) e IMC. Na análise estatística foi utilizada
o programa do Excel e encontrados os seguintes resultados:
65% da população é do sexo feminino, a faixa etária com
maior percentual de pacientes envolvidos (33,5%) é de 51 a
60 anos, apenas 21% eram diabéticos, 34% possuíam
dislipidemia, e 37% eram fumantes. A grande maioria era
sedentário (65%), dentre eles 68% tinham sobrepeso e
obesidade grau I. Entre os ativos (35%), 74% também
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apresentavam sobrepeso e obesidade grau I. Só houve
significância percentual entre ativos e sedentários apenas em
relação a obesidade grau II e grau III. Nos ativos o percentual
de obesidade grau II e III foi de 11%, enquanto nos
sedentários essa percentagem correspondeu a 15%.
Palavras-chave: Pressão Arterial; IMC; Atividade Física
1 INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença
crônica complexa multifatorial onde os níveis de pressão
arterial se mantêm elevados e sustentados, causando
alterações funcionais nos órgãos-alvo como coração, encéfalo,
rins e vasos sanguíneos e alterações metabólicas, com
consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares
fatais e não-fatais (SBC, 2010; SIMÃO et al., 2013).
Segundo
Brasil
(2013),
essa
multiplicidade
de
consequências coloca a HAS na origem de muitas doenças
crônicas não transmissíveis e, portanto, caracteriza-a como
uma das causas de maior redução da expectativa e da
qualidade de vida dos indivíduos. No Brasil elas são
responsáveis por 72% dos óbitos.
A mortalidade por doença DCV aumenta progressivamente
com a elevação da pressão arterial a partir de 115/75 mmHg,
esse valor é citado em vários estudos demonstrando aumento
da incidência de doença arterial coronariana e doença
cerebrovascular com aumentos da PA acima desse valor, pois
a partir de 115 mmHg de pressão sistólica (PS) e de 75 mmHg
de pressão diastólica (PD), o risco para eventos
cardiovasculares aumenta de forma constante, dobrando a
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cada 20 mmHg no primeiro caso e a cada 10 mmHg no
segundo caso (VAZ, CASTRO, 2012).
Dados epidemiológicos evidenciaram que a redução dos
níveis de PA há diminuição significativa dos eventos
coronarianos (ROSENDORFF et al., 2015).
Segundo Ribeiro et al. (2012), estima-se que haja cerca de
17 milhões de hipertensos no Brasil, e sua instalação vem
ocorrendo cada vez mais precocemente, incluindo crianças e
adolescentes. Mais de um 1/3 desses pacientes desconhecem
a doença e menos de 1/3 dos hipertensos com diagnóstico
apresenta níveis adequados de pressão arterial com
tratamento proposto (BRASIL, 2006). O consumo de sal no
Brasil é duas vezes maior do que o recomendado pela OMS
(BRASIL, 2014).
Este trabalho tem como finalidade traçar o perfil dos
pacientes hipertensos atendidos nesse setor (sexo, idade,
diabético, tabagismo e dislipidemia), verificar a atividade física
dos usuários, identificar o IMC desses hipertensos e relacionar
a atividade física destes usuários com seus respectivos IMC.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no setor de ergometria do
ambulatório de cardiologia HULW, durante o período de
novembro de 2012 a março de 2015 com 785 pacientes do
Sistema Único de Saúde (SUS). O instrumento de coleta de
dados foi uma ficha de anamnese contendo sexo, idade,
diabetes,
tabagismo,
dislipidemia,
atividade
física
(sedentários e ativos) IMC (este calculado pela próprio
programa da esteira ergométrica (Centurion 200 Micromed,
Brasília - Brasil) e classificado de acordo com a OMS. Para
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este estudo foram apenas considerados hipertensos aqueles
que relataram já ter hipertensão e/ou tomavam algum
medicamento anti-hipertensivo, ou seja um diagnóstico
prévio, não incluídos portanto os que apresentaram o Efeito
do Avental Branco (EAB) e os que tiveram como diagnóstico
a hipertensão durante o exame.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
(2010) considera-se hipertensão valores igual ou superior a
140x90 mmHg, porém os níveis considerados ótimos são
120x80 mmHg, estudos recentes divulgados na imprensa
escrita conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia que
pessoas maiores de 75 anos podem manter as suas pressões
em torno de 140/90 afim de manter a irrigação das coronárias
em corpos já debilitados evitando assim isquemia.
O diagnóstico deverá ser sempre validado por medidas
repetidas, em condições ideais, em pelo menos, três ocasiões,
devendo avaliar a posição e as condições psicológicas do
paciente, recomendando portanto aferições fora do consultório
para esclarecimento do diagnóstico identificando o EAB que é
a diferença de pressão obtida entre a medida conseguida no
consultório e fora dele ou hipertensão mascarada que é
valores normais no consultório mas elevada pela MAPA ou na
MRPA.
Essa avaliações podem ser obtidas através do MAPA
(monitorização ambulatorial da pressão arterial durante 24
horas períodos de vigília e sono), AMPA (medida pelo
paciente ou familiares, não profissionais da saúde) e o MRPA
(monitorização residencial da pressão arterial, três medidas
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pela manhã, antes do desjejum e da tomada do medicamento,
e três antes do jantar durante cinco dias, ou duas medidas em
cada sessão durante sete dias) (VAZ; CASTRO, 2012).
A Tabela 1 mostra a classificação e os valores da PA.
Quando as pressões sistólica e diastólica estiverem em
categorias diferentes, a que apresentar maior elevação deve
ser utilizada para classificação da pressão arterial.
Tabela 1 - Classificação da pressão arterial de acordo com a
medida casual no consultório (> 18 anos)
Classificação
Ótima
Normal

Pressão sistólica
(mmHg)

Pressão diastólica
(mmHg)

< 120

<80

< 130

<85

Limítrofe

130 - 139

85 - 89

Hipertensão estágio1

140 - 159

90 - 99

Hipertensão estágio2
Hipertensão estágio3

160 - 179

100 - 109

Hipertensão sistólica
isolada

180
140

110
<90

Fonte: Simão et al., (2013) e SBC (2010).

Verificou-se que a diminuição de 10 mmHg da PAS
habitual (ou a 5 mmHg inferior da PAD habitual) está
associada com redução de 50% a 60% de morte por acidente
vascular cerebral e 40% a 50% risco de morte resultante de
DAC ou outras causas vasculares na meia-idade. No entanto a
pressão arterial elevada em pessoas muito idosas (> 85 anos)
não foi um fator de risco para mortalidade, independentemente
de uma história de hipertensão. (ROSENDORFF et al., 2015).
De acordo com os dados apresentados na Figura 1,
observou-se que dos 785 pacientes hipertensos que
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compareceram no setor de Ergometria 65%, eram do sexo
feminino.

Masculino
35%
Feminino
65%

Figura 1. Distribuição dos hipertensos por sexo
As mulheres procuraram mais o serviço de ergometria,
isso deve-se ao fato de que a mulher busca mais atendimento
médico, preocupando-se mais com a sua saúde. Segundo
pesquisas do IBGE (2015) as mulheres brasileiras vão mais ao
médico do que os homens.
Costa-Júnior e Maia (2009) relataram que a mulher tem
mais acesso ao atendimento médico devido a sua natureza
biológica, reprodutiva e hormonal. Muitas vezes são os
profissionais da atenção básica (clínico geral, ginecologistas e
enfermagem) que encaminham os pacientes para o setor de
cardiologia devido a presença de um ou mais fatores de risco
constatados durante a consulta.
Embora a PA seja mais elevada nos homens até os 50
anos, a partir desta idade a prevalência nas mulheres
aumentam devido ao climatério, possivelmente pela redução
da atividade estrogênica o que aumenta a morbidade e a
mortalidade por doença cardiovascular (SBC, 2010).
A Figura 2, mostra a distribuição de idade dos
hipertensos.
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0,1; 0%

0,4; 0%

6,2; 6%

2,2; 2%
9,9; 10%

22,7; 23%
25,0; 25%

33,5; 34%

< 20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

>80

Figura 2. Distribuição de idade dos hipertensos.
Os dados apresentados na Figura 2, mostra que a maioria
dos hipertensos compreende dos 41 a 70 anos, confirmando o
que a SBC (2013), refere que no Brasil a prevalência da
hipertensão afeta 32,5% da população adulta, sendo superior
a 50% entre 60 a 69 anos e 75% acima de 70 anos, existe
relação direta da PA com a idade, porém neste estudo os
indivíduos acima de 70 foi de apenas 6%, possivelmente pelo
fato do cardiologista preferir para esta idade outro tipo de
exame, sabendo que estes não se adaptariam bem a esteira
ergométrica.
A Figura 3 mostra que a maioria dos usuários não
apresentava diabetes (79%) e que, 37% dos hipertensos são
fumantes, contudo neste estudo o tabagismo apresentou a
maior porcentagem de fator de risco associado a hipertensão.
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Figura 3 a. Distribuição dos pacientes hipertensos Diabéticos.
b. Distribuição dos pacientes hipertensos fumantes
Geralmente a hipertensão é um problema comum no
Diabetes tipos 1 e 2, nos diabéticos aproximadamente metade
dos pacientes é hipertensa, porém de acordo com SBC
(2010), sugere-se que a PA seja 130/80 mmHg, pois não há
benefícios com maiores reduções.
Intervenções no controle da obesidade, hipertensão
arterial, dislipidemia e sedentarismo, além de prevenir o
surgimento do diabetes, também previnem doenças
cardiovasculares (SBD, 2015).
O tabagismo está associado a maior morbidade e
mortalidade coronariana, cerebrovascular e vascular de
extremidades. Os principais efeitos do fumo sobre o sistema
cardiovascular são o estímulo nicotínico do sistema nervoso
simpático e o deslocamento do oxigênio da hemoglobina pelo
monóxido de carbono (MOREIRA, 2007)
De acordo com Rosendorff et al., (2015) os hipertensos,
fumantes tem 5 vezes mais chances de desenvolver
hipertensão grave do que os não fumantes e fumantes com
hipertensão grave têm taxas de mortalidade mais elevadas do
que não-fumantes.
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A Figura 4 mostra que apenas 34% dos hipertensos
tinham dislipidemia e que a grande maioria era sedentário
65%.

Figura 4 a. Dislipidemia entre os entrevistados. b. Atividade
física dos hipertensos.
A presença da dislipidemia, hipertensão ou tabagismo
agride a camada íntima de artérias de grande e médio calibre,
causando a doença inflamatória a aterosclerose com a
presença da placa aterosclerótica (XAVIER et al., 2013).
A atividade física reduz a incidência de HAS, mesmo em
indivíduos pré-hipertensos, bem como a mortalidade e o risco
de doenças cardiovasculares (SBC, 2010).
Exercícios aeróbicos promovem a redução da PA, estando
indicados para a prevenção e para o tratamento da HAS,
provavelmente devido a uma modulação autonômica mais
favorável e de efeitos vasodilatadores locais sobre a
musculatura lisa da parede arterial, esse efeito benéfico
muitas vezes pode reduzir as doses dos medicamentos antihipertensivos (VAZ, CASTRO, 2012; SIMÃO et al., 2013).
A Figura 5 mostra a classificação do IMC dos hipertensos.
Apenas 15% dos hipertensos estão com o peso normal,
seguidos por uma grande maioria de sobrepeso 42% e obesos
grau I 29%, grau II 10% e grau III 3% respectivamente
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10% 3% 1%
15%

29%

Baixo peso
Normal
Sobrepeso

42% Ob. Grau I
Ob. Grau II
Ob. Grau II

Figura 5. Classificação IMC dos pacientes hipertensos
A relação entre peso e PA é quase linear. A perda de peso
e da medida da circunferência abdominal reduz a PA, portanto
a diminuição do IMC menor que 25kg/m2 e circunferência
abdominal menor que 102cm para os homens e menor que
88cm para as mulheres, podendo prevenir em 40% o
desenvolvimento de HAS em mulheres (VAZ, CASTRO, 2012).
De acordo com a SBC (2010), o excesso de peso se
associa com maior prevalência de HAS desde idades jovens,
ou seja o aumento de peso e da PA é quase linear, perdas de
peso e da circunferência abdominal < 102 cm para homens e
< 88 cm para as mulheres, correlacionam-se com reduções da
PA e alterações metabólicas associadas.
Nossa população tem maior prevalência de indivíduos
com sobrepeso, o que corresponde aos dados publicados por
Brasil (2014) - (52,5% da população brasileira), em João
Pessoa foi computado que 51% da população está com
sobrepeso.
Na Figura 6, é mostrado o gráfico que classifica o IMC
dos pacientes hipertensos sedentários.
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11% 4% 1%

Baixo peso

16%
28%

Normal

40%

Sobrepeso
Ob. Grau I
Ob. Grau II

Figura 6. Classificação do IMC nos pacientes hipertensos
sedentários
Os índices são bastantes parecidos com o gráfico
apresentado pela população geral, com mudanças de apenas
1% nas classificações.
Na Figura 7 pode-se verificar a classificação dos
hipertensos ativos. Embora com aumento do número de
indivíduos com sobrepeso, houve a diminuição dos obesos
grau II e grau III.
9% 2%

15%

30%
44%

Normal
Sobrepeso
Ob. Grau I

Figura 7. Classificação do IMC nos pacientes hipertensos
ativos.
Adultos obesos tem 3 vezes mais chances de ser
hipertenso, quando comparada com adultos não-obesos, e
aumento da adiposidade pode explicar > 60% de hipertensão
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em adultos. Além disso, a obesidade é considerada um
importante fator de risco quando há um mau controle da
pressão arterial em pacientes hipertensos
Talvez pela informação de atividade não corresponder a
um esforço físico real, pois muitos ao praticar uma atividade
física leve pensam estar praticando realmente uma ativiadade
porém não exercendo um esforço físico real, estando na
verdade praticando um passeio. Vale salientar que essa
população alvo tem um baixo nível de escolaridade e poder
socioeconômico e por esse motivo as informações prestadas
quanto ao nível de atividade física não sejam fidedígnas.
Dados do Brasil (2014), apontam que quanto maior o grau
de escolaridade maior a prática de exercícios, nas pessoas
acima de 12 anos de escolaridade o índice foi de quase 48%
os praticantes de atividades físicas. Com isso quanto menor a
escolaridade, maior o índice de sobrepeso e obesidade,
população de 35 a 64 anos têm índices mais elevados.
Corroborando com os resultados encontrados nesta
pesquisa, dados da OMS publicados por Brasil (2014) mostra
que 3,2 milhões de mortes por ano no mundo são atribuídas a
atividade física insuficiente. O sedentarismo é o quarto maior
fator de risco de mortalidade global, recomenda-se pelo
menos 150 minutos semanais para atividade física no tempo
livre, ou seja 30 minutos por dia por pelo menos 5 dias.
4 CONCLUSÕES
Com este estudo pode-se constatar que a população de
hipertensos usuários do setor de Ergometria do HULW, 65%
são mulheres, a faixa etária dos pacientes 51 a 60 anos a
maioria. Os diabéticos representaram 21%, já que geralmente
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estas duas doenças costumam estão relacionadas, 37% eram
fumantes e 34% tinham dislipidemia. O fato mais evidente está
relacionado ao sedentarismo 65%, mostrando assim uma
realidade preocupante, pois este comportamento é advento
para a instalação de obesidade, com isso levando a instalação
de Diabetes e outras comorbridades.
O risco de DCV no paciente com hipertensão tem sido
muito divulgado afim de que seja grandemente reduzido com
uma terapia anti-hipertensiva eficaz, existem já estudos que
provam o benefício da redução da PA garante uma significante
diminuição no risco cardiovascular. Porém não se deve
diminuir a atenção para outros fatores pois caso contrário
torna-se insufuciente para reduzir o risco cardiovascular,
orientar um melhor estilo de vida particularmente no que se
refere à dieta e exercício, e o tratamento da obesidade e
dislipidemia.
Sabe-se que a atividade física de forma continuada e
adequada é um importante fator redutor e preventivo da
hipertensão e outras comorbidades. Nesta pesquisa observouse apenas uma pequena redução estatística no índice de
obesos grau II e III dos ativos em relação aos sedentários
deste mesmo grupo.
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RESUMO: A pesquisa objetivou analisara assistência prestada
aos usuários com depressão no CAPS III de uma cidade do
interior do Ceará. Trata-se de um estudoexploratório, com
abordagem qualitativa, realizado em maio de 2013. A amostra
foi composta por quatro profissionais de nível superior que
prestam assistência aos portadores de depressão no lócus em
estudo. Para a coleta dos dados utilizou-se uma entrevista
semiestruturada. A análise foi constituída por cinco categorias
temáticas. Verificou-se nas falas dos sujeitos que a maioria
dos casos são diagnosticados e tratados na atenção primária,
contudo, isso não ocorre de forma precoce. Ao conhecer os
paradigmas no atendimento às pessoas com depressão, suas
ideias e seus conceitos, pode-se traçar um plano terapêutico
mais eficaz.Conclui-se que apesar dos avanços no campo da
saúde mental, o diagnóstico e tratamento das pessoas
acometidas por depressão ainda constitui-se um desafio no
âmbito profissional devido à ineficácia no diagnóstico precoce
a nível primário. Faz-se necessário à implementação da
Política Nacional em Saúde Mental por parte dos profissionais
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e dos gestores de saúde em todos os níveis de atenção de
forma integral e humanizada.
Palavras- Chaves: Atenção à saúde. Saúde mental. Distúrbio
mental.

1

INTRODUÇÃO

A partir da Reforma Psiquiátrica passou-se a ter novos
conceitos relacionados às doenças psiquiátricas e as formas
de tratamento das pessoas acometidas por esses distúrbios,
reformulando-se as práticas assistenciais ofertadas a essa
população. Destaca-se que o objetivo da saúde mental não se
reduz apenas à reabilitação das doenças ou a sua prevenção,
mas envidar esforços para aprimorar os recursos que tenham
como resultado, melhores condições de saúde para a
comunidade em geral (HELOANI; CAPITÃO, 2003).
O campo da saúde mental é extenso e permutado, tanto
no que diz respeito às referências teórico-práticas, quanto ao
conjunto de instituições envolvidas na atenção e cuidados da
rede pública. Essa multiplicidade compreende desde os
programas comunitários, com uma atuação ainda muito
restrita nas ESF (Estratégias Saúde da Família), passando
pelos ambulatórios e pelos CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial), aonde se determina uma proposta de
reabilitação e ressocialização (FIGUEIREDO, 2004).
A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) define o
transtorno depressivo como uma doença que envolve o corpo,
o humor e os pensamentos, ocorrendo de forma diferente em
cada pessoa. É um distúrbio crônico que não incapacita, mas
limita o individuo de realizar suas atividades de vida diária. As
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crises podem ocorrer uma vez ou serem recorrentes, sendo a
etiologia multifatorial.
A depressão representa um grande problema de saúde
pública que pode acometer qualquer faixa etária,
apresentando causas variáveis e profundas. É uma doença da
alma, crônica, mas que tem tratamento devendo ser
enfrentada com coragem tanto do campo natural como
espiritual. Acima de tudo estar ligada a crise de sentido da
vida.(AQUINO, 2005).
Ao diagnosticar o quadro, os profissionais de saúde
devem esclarecer aosdoentes e familiares sobre o tratamento
e promover orientações à família e suporte social. Quando
causada por uma droga ou condição clínica, deve ser corrigida
sempre que possível. Para a maioria dos doentes está
indicada uma combinação de psicoterapia de suporte e
prescrição de antidepressivos (MOHALLEM; RODRIGUES,
2007).
Neste contexto objetivou-se com esse trabalho
analisara assistência prestada aos usuários com depressão no
CAPS III em um município do interior do Ceará, assim como
conhecer suas manifestações clínicas;verificar as intervenções
utilizadas pela equipe interdisciplinar para melhorar o quadro
clínico dos usuários.
Com isso pode-se detectar o impacto das intervenções
adotadas, visto que, por meio de tal conhecimento podem-se
estabelecer programas de treinamento para a equipe
interdisciplinar, visando qualificar a assistência de forma
integral e humanizada, de modo a contribuir para um melhor
prognóstico e consequentemente a melhora da qualidade de
vida dos pacientes.
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A depressão é um dos distúrbios mentais mais
frequentes e causa danos pessoais, ocupacionais,
econômicos e sociais, além de relacionar-se a maior
morbimortalidade por outras doenças clínicas se não tratada
corretamente. Portanto, sua identificação e a assistência
precoce por parte dos profissionais de saúde permitem a
instituição de um tratamento adequado, levando a remissão
dos sintomas e a melhora da qualidade de vida desses
pacientes (FLECK et al.,2009).
2

MATERIAS E MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório com abordagem
qualitativa, desenvolvido no Centro de Atenção Psicossocial
III, localizado em um município, localizado na região do Cariri,
interior do Ceará, durante o mês de maio de 2013.
Participaram da pesquisa quatro profissionais de nível
superior que prestavam assistência aos acometidos de
depressão na referida instituição, obedecendo aos seguintes
critérios de inclusão: ser profissional atuante na equipe do
CAPS III; prestar assistência direta aos acometidos de
depressão.
A análise de conteúdo foi dividida em três fases: a
primeira fase é de pré-exploração, onde o pesquisador faz
várias leituras do material coletado, com o intuito de aprender
e encontrar as principais ideias e os seus significados,
promovendo uma melhor assimilação do material. A segunda
fase referiu-se a seleção das unidades de análise, a unidade
escolhida foi a análise temática (tema), o que leva ao uso de
sentenças, frases e parágrafos. A terceira fase foi o processo
de categorização dos dados, onde o pesquisador caracterizou
os vários temas de acordo com seu grau de intimidade ou
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proximidade, possibilitando o surgimento de significados que
atendam aos objetivos do estudo e criem novos
conhecimentos (CAMPOS, 2004).

3
3.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
ACOLHIMENTO E ADMISSÃO

Nessa categoria pode-se analisar como ocorre o
processo de acolhimento e admissão dos usuários acometidos
por depressão no CAPS III.
Para que se possa consolidar as ações interventivas em
âmbito institucional e assegurar a continuidade dos serviços
prestados faz-se necessário a triagem e classificação dos
usuários para que se tenha conhecimento das suas
necessidades de saúde e a partir de então possa-se instituir o
melhor plano terapêutico, sendo que isso só é viável mediante
as técnicas de acolhimento desenvolvidas pelos profissionais
durante a triagem que possibilitam a aquisição de dados
pertinentes ao estado de saúde, sendo evidenciada nas falas
dos participantes como o primeiro e um dos mais importantes
contato do usuário com os profissionais e a instituição.
“Iniciamos com a triagem. Os pacientes
chegam até o CAPS através de
encaminhamento do PSF e em seguida é
realizada a entrevista, onde são
coletados os dados pessoais e os
motivos que lhe fizeram procurar o
CAPS”(Cravo)
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“De forma solidária, por meio de
conversa e atenção para o mesmo e a
família. O primeiro procedimento é a
triagem e depois a marcação de consulta
ou demais procedimentos”(Rosa)
O fluxograma de atendimento dos serviços de saúde
deve-se basear nos critérios de regionalização, referência e
contra-referência em saúde de acordo com o nível de
atendimento necessário para cada usuário mediante a análise
do seu quadro clínico(NAVARINI; HIRDES, 2008).
Na articulação da rede de atenção a saúde mental em
nível hierárquico de assistência, os CAPS funcionam como
instrumentos de reinserção social, por meio de ações intersetoriais e regulação da porta de entrada da rede de
assistência em saúde mental na sua área de atuação,
servindo de referência especializada para atenção primária
(CAVALCANTI et al., 2009). Nessa instituição são
desenvolvidas várias funções, que vão desde o
acompanhamento dos usuários com distúrbios mentais até a
organização da rede de saúde mental de sua área de
abrangência.
Os participantes ressaltam a utilização da triagem como
estratégia que subsidia a escolha terapêutica e para que esta
ocorra eficazmente faz-se necessária a utilização das
tecnologias leves mencionadas como viabilizadoras da adesão
ao tratamento e como garantia de uma assistência
humanizada e integral de forma efetiva. Para isso, torna-se
necessário que os profissionais estejam aptos a realizarem
uma abordagem correta para viabilizar a assistência
terapêutica adequada (MERHY, 2002; SOUZA et al., 2010).
593

ASSISTÊNCIA A ACOMETIDOSPOR DEPRESSÃO NO CAPS III

Nota-se que na instituição que o acolhimento é a porta
de entrada para os demais serviços e a triagem subsidia a
decisão terapêutica e o estabelecimento dos possíveis
encaminhamentos, bem como o tipo de assistência a ser
ofertada.
3.2 DIAGNÓSTICO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
Conhecer as forma de manifestação da doença é o
ponto chave para a busca pelo diagnóstico definitivo e
diferencial e tratamento precoce, reduzindo complicações.
Assim saber quais os sinais e sintomas de alerta para a busca
pelo atendimento especializado por parte dos familiares e dos
profissionais da atenção primária e especializada, bem como a
faixa etária de maior incidência são norteadores para
formulação de medidas de proteção primária e
secundária(AZEVEDO; MIRANDA, 2010; CUNHA, M. F.;
GANDINI, 2009;CAVALCANT, 2009).
“Os mais relatados são: insônia, tristeza,
angústia, embotamento afetivo, falta de
ânimo, crise de choro” (Tulipa).
Nas considerações de Rocha (2001) é característico do
quadro depressivo uma retração do eu de forma crônica e
progressiva, diminuindo o contato com o ambiente e as
pessoas que cercam os indivíduos acometidos, devido ao
desinteresse, à falta de reatividade, à anedonia e à fadiga.
Pode-se observar nos relatos que os sinais e sintomas
depressivos estão primordialmente voltados a questões
comportamentais de isolamento sócio-afetivo que interferem
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nas relações de prazer pela vida, cuidado consigo mesmo,
disposição e motivação para a realização de atividades, com
as perspectivas de futuro e de qualidade de vida.
Nota-se a necessidade da qualificação profissional no
atendimento voltado a saúde mental, no intuito de viabilizar a
prática assistencial e torná-la resolutiva, eficaz e
efetiva.Tavares (2009) afirma que o tratamento antidepressivo
deve ser realizado considerando os aspectos biológicos,
psicológicos e sociais do doente. Além disso, deve-se levar
em consideração que “súbitas mudanças de comportamento
são muito importantes, principalmente quando a conduta se
altera de modo inexplicável” (ROCHA, 2001, p.112).
Partindo desse pressuposto, acredita-se ser de vital
importância que os profissionais de saúde conheçam os
paradigmas em que ele se baseiam no atendimento às
pessoas com depressão, suas ideias e seus conceitos. Assim
pode-se traçar um plano terapêutico mais eficaz.
Ao questionar sobre qual a faixa etária e o sexo
predominante dos usuários atendidos, obteve-se as seguintes
afirmativas:
“O atendimento no CAPS é realizado aos
usuários com idade a partir dos 18 anos.
A faixa etária predominante com relação
à depressão está entre 30 e 50 anos e o
sexo é o feminino”(Violeta)
“De 20 anos acima. Acomete mais o sexo
feminino”(Rosa)
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Para Rocco (2011) conhecer o perfil clínicoepidemiológico é fundamental para se estabelecer a conduta
terapêutica adequada. A depressão representa uma patologia
que pode acometer qualquer pessoa, em qualquer faixa etária,
sendo que há determinadas fases da vida que aumentam a
vulnerabilidade ao desenvolvimento da doença como o pósparto e o envelhecimento, assim como, situações
potencialmente estressantesligadas à dinâmica sócio-familiar
que também podem precipitar as crises.
Ao analisar os relatos dos participantes verifica-se que
o estudo está de acordo com os achados de Fleck et al. (2009)
e da ABP que a classificam como mais incidente em mulheres
podendo estar relacionada a alterações hormonais, gravidez,
aborto, puerpério, pré-menopausa e menopausa e estas tem
maior probabilidade de terem recorrência, no entanto não
verificou-se a etiologia mais frequente. A depressão é duas
vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens de
acordo com os estudos de Fleck et al. (2009) corroborando
com os achados desta pesquisa.
3.3 DECISÂO TERAPÊUTICA
O atendimento de forma hierarquizada e de acordo com
as necessidades dos usuários auxilia significativamente no
tipo de ações ofertadas, contribuindo para a tomada de
decisão de acordo com a complexidade dos serviços
demandados quando implantados adequadamente(AZEVEDO;
MIRANDA, 2010; CAVALCANT, 2009).Obteve-se os relatos
dos participantes sobre como ocorre o fluxograma de
atendimento na instituição:
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“Os critériosvão depender do quadro
psíquico do paciente. Mas, ele pode ser
acompanhado na modalidade intensiva
(quando necessita de maiores cuidados),
semi-intensiva,
não
intensiva
ou
ambulatorial”(Tulipa)
“Através da avaliação da equipe
profissional
decidem-se
os
procedimentos terapêuticos” (Violeta)
Conforme os relatos, o tratamento ofertado no CAPS é
demandado mediante a avaliação do quadro clínico do usuário
ao avaliá-lo inicialmente e pode ser resultado de alterações no
decorrer dos atendimentos subsequentes de acordo com a
evolução clínica, a partir de então se define a modalidade de
atendimento a ser ofertado.
As respostas obtidas condizem com o que preconizam
a Portaria nº 336/GM de 19 de fevereiro de 2002 que
especifica que os CAPS devem estar capacitados para realizar
prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos
mentais severos e persistentes em sua área de abrangência,
em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não
intensivo.
Para tal, eles precisam deter conhecimentos sobre a
doença e para isso reforça-se a necessidade das medidas de
promoção da saúde em nível de atenção primária como
determinantes para maior acesso a informações e das buscas
ativas pelos serviços de saúde.
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3.4 TRATAMENTO DOSACOMETIDOS DE DEPRESSÃO
A assistência as pessoas acometidas por distúrbios
mentais deve ser norteada pelos princípios doutrinários do
Sistema Único de Saúdee forma a promover o cuidar de forma
holística, integral, humanizada, eficaz e efetiva. Diante dessa
perspectiva verifica-se as principais intervenções adotadas na
instituição para melhorar o quadro do paciente:
“Todas as intervenções são pensadas e
realizadas visando melhorar o quadro do
paciente. Dentre elas, temos os
atendimentos individuais, as oficinas, os
grupos, reuniões com as famílias, as
visitas domiciliares, o trabalho em rede
com as demais políticas públicas, etc.”.
(Violeta)
“Grupos
terapêuticos,
oficinas
terapêuticas, dinâmicas de grupo,
atendimento individual, visita domiciliar,
reunião com familiares”. (Tulipa)
Conforme Gonçales e Machado (2007) nos CAPS são
realizadas atividades que visam à socialização da pessoa
portadora de transtorno psíquico, entre elas: educação física,
oficinas culturais, oficinas de música, de expressão corporal,
de dança, caminhadas no bairro, entre outras.
Essas atividades visam por meio da atuação
interdisciplinar proporcionar uma assistência mais humanizada
e promover a interação entre os usuários e destes com os
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profissionais e familiares,
reinserção social.

viabilizando

o

processo

de

4 CONCLUSÕES
Apesar dos avanços no campo da saúde mental
decorrente de todo o processo histórico, o diagnóstico e
tratamento das pessoas acometidas por depressão ainda
constitui-se um desafio no âmbito profissional, bem como de
busca e acesso aos serviços de saúde de modo articulado e
que garantam o diagnóstico precoce e a continuidade da
assistência.
Ressalta-se que a família constitui o elo entre a
instituição, os profissionais que ofertam assistência e o usuário
que se encontra em tratamento, sendo sua atuação de suma
importância para que se alcancem os objetivos do plano
terapêutico, visto que o bom convívio familiar viabiliza a
adesão ao tratamento e consequentemente resultados mais
satisfatórios no prognóstico e no processo de reinserção social
dos indivíduos.
Contudo, muitas às vezes as famílias acabam por
negligenciar o acompanhamento e a participação no processo
assistencial, seja pelo déficit de conhecimento sobre a doença
ou mesmo pelo preconceito socialmente imposto, o que se
torna mais um obstáculo para a implementação do plano
assistencial, sendo necessário que os profissionais de saúde
possam esclarecer os medos e os receios dos mesmos ao
informar-lhes sobre a patologia, as formas de tratamento e sua
importância para a consolidação do plano assistencial
proposto pela instituição.
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Faz-se necessário a implementação da Política
Nacional em Saúde Mental por parte dos profissionais e dos
gestores de saúde em todos os níveis de atenção de forma
integral e humanizada, no intuito de adotar intervenções
eficazes e efetivas na prestação da assistência aos
acometidos por distúrbios mentais. Além disso, os mesmos
dever estar aptos a realizar a abordagem correta para
obtenção de dados, utilizando-se das tecnologias em saúde
por meio de uma abordagem interdisciplinarpara viabilizar a
assistência terapêutica adequada, o que requer qualificação
profissional, no intuito de viabilizar a prática assistencial e
torná-la resolutiva, eficaz, efetiva, contínua e em articulação
com todos os serviços da rede de assistência à saúde.
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CAPÍTULO 43
EFEITO E TRATAMENTO DO ALCOOLISMO: UMA
OBSERVAÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS A
TRATAMENTO NO CAPS AD DE CAMPINA GRANDEPB
Josiane Costa e SILVA3
Maria Zélia ARAÚJO4

RESUMO: O alcoolismo constitui-se num grave problema de
saúde pública. Cerca de 10% da população brasileira enfrenta
sérios problemas relacionados ao uso excessivo por
seremdependentes desta substância psicoativa e atinge mais
de 70% dos adultos. Objetivo: Identificar as principais
circunstâncias decorrentes do uso abusivo de bebida
alcoólica, por usuários que são submetidos a tratamento no
CAPS ad de Campina Grande-PB.Metodologicamente tratouse de uma pesquisa descritiva, exploratória e bibliográfica,
realizada no período entreabril e junho de 2009. Foi utilizado
formulário estruturado, com usuários na faixa etária entre 18 e
30 anos. Os pesquisados compreenderam 15 usuários de
ambos os sexos. Nos resultados constatou-se que os
alcoolistas,
grande
parte,
são
homens,
solteiros,
desempregados e residem com familiares. Quanto aos efeitos
e situações: 53% destes fizeram a ingesta do álcool pela
3
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Campina Grande. Coordenadora/Professora do Curso de Bacharelado de
Enfermagem na UNESC Faculdades. E-mail: josiane_gcs@hotmail.com.
4
Mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Professora nos
Cursos de Enfermagem e Fisioterapia na UNESC Faculdades – FAC/CG. E-mail:
zelinha_araujo@hotmail.com.

602

AVALIAÇÃO DA DOR NEUROMUSCULOESQUELÉTICA ENTRE
TRABALHADORES DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR

primeira vez com menos de 15 anos e disseram-se
influenciados pelos amigos; 80% dos familiares fazem o uso
do álcool, e os usuários tem problemas familiares devido ao
uso de bebidaseque o tratamento no CAPS-ad é 100% bom
para a recuperação, segundo os usuários.
Palavras-chave:Alcoólatras. Usuários. CAPS-ad.
1

INTRODUÇÃO

O álcool é uma droga lícita, cada vez mais consumida,
sobretudo, pelo público jovem, porém mesmo diante dos
efeitos perceptíveis e das sensações despertadas por essa
substância ainda é preciso melhor entender seus efeitos do
ponto de vista médico, ou seja, qual o efeito para a saúde de
quem bebe com frequência.
Por isso os estudos acerca do alcoolismo vêm
aumentando, e como forma também de conscientizar as
pessoas de que o consumo exagerado e frequente de bebidas
alcoólicas, provocam sérios problemas à saúde.
Para os profissionais de enfermagem, estes estudos se
tornam úteis para avaliação dos sintomas e o que as
substâncias provocam, as quais variam dependendo do
organismo de cada um. Não é raro durante os plantões em
hospitais se verificar a entrada de pacientes vítimas de
acidentes automobilísticos, quedas ou até mesmo
apresentando sintomas de um estado de embriaguez muito
elevada, daí é preciso saber como proceder. Relevando o
interesse por esse estudo, acerca do Alcoolismo (CARLINI et
al., 2002).
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O hábito de consumir bebida alcoólica tem por base
também questões culturais, uma vez que às vezes é em casa,
observando os hábitos dos familiares, sobretudo dos pais, que
os adolescentes têm o primeiro contato com a bebida. E isso
pode ser constatado pelas pesquisas divulgadas no país a
exemplo dos estudos realizados pelo CEBRID e nos dados
divulgados pelos grupos de apoio a exemplo dos Alcoólicos
Anônimos, mas conhecido como AA, que disponibilizam aos
consumidores excessivos de álcool – alcoolistas – o apoio
moral que eles tanto necessitam para se erguer enquanto
agente social (CARLINI et al., 2002).
Mas, apesar de nossa legislação não tratar o álcool na
categoria de drogas ilícitas, ou seja, de comercialização
proibida e exemplo da maconha, cocaína, crack, etc., é sim,
uma substância prejudicial à saúde, visto que se enquadra do
ponto de vista médico no rol dos psicotrópicos, devido a sua
atuação no SNC (Sistema Nervoso Central) capaz de alterar o
comportamento de quem bebe e, nos casos mais graves,
gerar a dependência. E são esses efeitos, repercussões e
motivos que proporcionam a utilização do álcool que se
pretendeu avaliar na presente pesquisa, onde foi identificado
na prática os efeitos nocivos do consumo exagerado e
contínuo de bebidas alcoólicas pelos usuários.
Observando a gravidade do alcoolismo tanto para quem
se torna alcoolista, quanto para seus familiares e pensando
nos atendimentos realizados e presenciados durante os
estágios em hospitais locais, surgiu o interesse de
implementar o presente processo de pesquisa, tomando como
base não os casos registrados nos hospitais. E sim, verificar
as situações e efeitos causados pelo uso abusivo de bebida
alcoólica e a oferta de tratamento de pessoas consideradas
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alcoolistas que realizam este tratamento no Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e outras drogas (CAPS ad) de Campina
Grande - PB.
A pesquisa teve como objetivo geral identificar as
principais circunstâncias decorrentes do uso abusivo de
bebida alcoólica, por usuários que são submetidos a
tratamento no CAPS ad de Campina Grande-PB e como
objetivos específicos traçar o perfil dos usuários alcoolistas
atendidos pelo CAPS ad; verificar as principais situações e
efeitos que o uso abusivo de bebidas alcoólicas proporcionam
aos seus usuários e caracterizar a avaliação dos usuários em
relação ao tratamento ofertado pela instituição.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

Metodologicamente a pesquisa foi classificada quanto
ao tipo e aos fins, como uma pesquisa descritiva e de caráter
exploratório, e quanto aos meios, como uma pesquisa
bibliográfica e exploratória. Tal critério foi escolhido tendo em
vista que, “a pesquisa exploratória permite a avaliação das
possibilidades de desenvolvimento de uma boa pesquisa
sobre determinado assunto” (ANDRADE, 1998, p.106).
A pesquisa foi realizada com usuários alcoolistas que
fazem tratamento no Centro de Atenção Psicossocial álcool e
outras drogas (CAPS ad), em Campina Grande – PB.
A população de alcoolistas que fazem tratamento no
CAPS ad é de aproximadamente 158 usuários na faixa etária
de 18 aos 30 anos de idade. Destes, participaram da pesquisa
15 usuários do serviço que estavam nesta faixa etária.
Totalizando um percentual como amostra para essa pesquisa
de 10% do número de usuários aproximadamente, que se
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submeteram ao tratamento no CAPS ad, durante o primeiro
semestre de 2009.
Foram incluídos os usuários de bebidas alcoólicas que
estavam em tratamento no CAPS ad, na faixa etária
compreendida entre 18 aos 30 anos de idade, na data e
horário da pesquisa. E que se dispuseram a participar da
mesma e assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
Foram excluídos da pesquisa os usuários alcoolistas
que não pertencem a faixa-etária estabelecida para a
pesquisa, os que não fazem uso de bebida alcoólica, não
estavam presentes na data e horário da pesquisa e os que
não aceitaram participar da mesma.
É preciso recorrer a fontes diretas e indiretas de
bibliografias o que, conforme dispõem Parra Filho e Santos
(2002), é indispensável, seja qual for o campo a ser
pesquisado, sempre será necessária uma pesquisa
bibliográfica, para se ter um conhecimento prévio do estágio
em que se encontra o assunto.
Colaborando com essa perspectiva, Silva e Menezes
(2001) defendem que a revisão de literatura/pesquisa
bibliográfica contribuirá para: obter informações sobre a
situação atual do tema ou problema pesquisado;
conhecimento acerca das publicações existentes sobre o tema
e os aspectos que já foram abordados e verificação das
opiniões similares e diferentes a respeito do tema ou de
aspectos relacionados ao tema ou ao problema de pesquisa.
O Instrumento utilizado na pesquisa foi dois formulários, com
perguntas objetivas e subjetivas, totalizando o primeiro
formulário com dados socioeconômicos e o segundo com
quinze interrogativas de forma mista.
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O conteúdo para a pesquisa foi adquirido através de
visitas ao CAPS ad (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e
outras drogas), para o conhecimento da Instituição e do
público alvo da pesquisa, separação da amostra e observação
das fichas dos mesmos. Primeiramente, o pesquisador
explicou ao participante o propósito do trabalho de pesquisa e
ao assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, a
pesquisa foi realizada através do preenchimento dos
formulários individualmente com cada usuário.
As informações colhidas nos formulários, foram
analisadas e processadas estatisticamente em números
percentuais, expostas e organizados em tabelas.
A pesquisa foi elaborada e realizada conforme o que
presa a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde,
que observa pesquisa envolvendo seres humanos,
direcionando os direitos e deveres do pesquisador e do sujeito
da pesquisa. De forma clara, deve-se esclarecer ao
participante todos os procedimentos da pesquisa que ele
participará e o pesquisador deve estar apto a responder as
indagações, duvidas e pedido de abster-se da participação do
trabalho científico retirando o consentimento e à privacidade
de sua identificação.
A pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, sendo
aprovada segundo a CAAE 0131.0.133.000.-09 em 12 de
junho de 2009.
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3

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados do estudo realizado no CAPS ad serão
apresentados da seguinte forma: no primeiro momento
destacaremos a situação socioeconômica dos usuários que
participaram da pesquisa, e logo em seguida analisaremos o
restante do formulário, onde descreveremos as opiniões dos
mesmos em relação especificamente ao uso da bebida
alcoólica e ao tratamento no CAPS ad.
A população da pesquisa realizada no CAPS ad foi com
um número de participantes de 15 usuários na faixa-etária de
18-30 anos, destes, tivemos 07 pessoas com a idade de 30
anos de ambos os sexos, com uma porcentagem de 46,7%.
Com relação ao sexo dos usuários entrevistados o
público maior foi do sexo masculino que corresponde à 13
usuários dos 15 entrevistados, com uma porcentagem de
86,7%.
O estado civil dos usuários em sua maioria era de
solteiros, correspondendo à 10 dos 15 usuários entrevistados,
com uma porcentagem de 66,7%.
Com relação à escolaridade, devido à fato dos usuários
fazer o uso indevido de bebidas alcoólicas desde muito cedo,
a maioria só tem o ensino fundamental incompleto, que
corresponde a 05 usuários, totalizando 33,3%, e restante dos
entrevistados com pouca escolaridade.
A renda do usuário comprometido com o uso abusivo
de álcool na maioria das vezes fica comprometida, devido ao
fato da dependência, poucos trabalham, segundo informações
dos próprios usuários, como também a pouca escolaridade,
proporciona que a maioria seja desempregado, dependentes
das famílias, ou da ajuda de outros, sendo 11destes, 73,3 %.
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A maioria dos entrevistados tem filhos, sendo 11 dos 15
entrevistados, que corresponde a 73,3%.
Em relação à orientação religiosa, a maioria dos
usuários, de forma espontânea relataram que são católicos,
onde corresponde a 09 usuários dos 15 entrevistados, com
uma porcentagem de 60%.
O convívio familiar, a maioria mora com familiares,
corresponde a 05 usuários entrevistados no CAPS ad, uma
porcentagem de 33,2%.
A profissão relatada neste estudo pelos usuários
entrevistados no CAPS ad e considerando o fato de serem
envolvidos desde muito jovem com o uso de álcool, alguns
tem profissões variadas, mas a maioria disse que são
auxiliares de serviços em geral, ou mesmo, sem profissão, ou
seja, 05 destes, correspondendo a 33,3 %.
Devido a maioria morar com alguém da família e/ou
seus familiares, mesmo sem ser o proprietário a maioria da
residência eles assim consideram, ou seja, dos 15
entrevistados 09 referiram, que corresponde a 60%.
A maioria dos entrevistados não tem nenhuma atividade
empregatícia, que corresponde a 12 dos 15 entrevistados,
80%.
Com relação à renda familiar, a pesquisa mostrou que a
maioria das famílias dos usuários possuem como renda maior
de um salário mínimo. Que corresponde a 07 dos 15
entrevistados, com uma porcentagem de 46,7%.
Tabela 1: Referente aos principais resultados socioeconômicos da
pesquisa, utilizado no formulário 01, realizada no CAPS-ad,
Maio de 2009.
DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

QUANTIDADE

%
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Faixa-etária 30 anos

07

46,7

Sexo masculino

13

86,7

Estado civil solteiro

10

66,7

Escolaridade:
Ensino
fundamental
incompleto
Profissão: Ajudante de serviços em geral

05

33,3

05

33,3

Filhos

11

73,3

Renda Familiar

07

46,7

No segundo momento iremos descrever através de
gráficos e citações, os resultados em relação à dois pontos
fundamentais em nossa pesquisa, que refere-se primeiro as
situações e efeitos e o segundo ao tratamento que os usuários
vivenciavam no momento que foi realizado o estudo.

6,6% 0,0%
< 15 anos
15 - 18 anos
40,0%

53,4%

19 - 24 anos
25 - 30 anos

Figura 1: Primeira vez que fez uso de bebida alcoólica.
Fonte: CAPS ad, maio de 2009.

O uso de bebida alcoólica está sendo cada vez mais
cedo introduzida no meio da sociedade. Jovens vêm utilizando
a bebida ainda na adolescência, como mostra o resultado da
pesquisa, a maioria fez o uso de álcool pela primeira vez uma
faixa etária inferior aos 15 anos, que corresponde a 08
usuários dos 15 entrevistados, sendo 53,4%. Segundo Lima
(2008), a situação da juventude em relação ao consumo de
bebidas alcoólicas, qualquer que seja o tipo e o teor alcoólico,
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no atual momento da vida brasileira, não se pode deixar de
destacar a questão do elevado e crescente consumo de álcool
pelos jovens (pré-adolescentes, e adultos jovens, de ambos os
sexos).

13,3%

20,0%
Curiosidade

13,3%

Amigos
Problemas familiares
Outras causas
53,4%

Figura 2: Motivo que influenciou o uso de bebida alcoólica.
Fonte: CAPS ad, maio de 2009.

Entre os alcoolistas entrevistados grande maioria
respondeu que os amigos foram a causa da sua influência em
relação ao uso do álcool, que corresponde a 08 dos 15
entrevistados, sendo 53,4%. Ainda segundo o mesmo autor, a
polêmica sobre a restrição da propaganda de bebidas
alcoólicas não pode ser considerada sem se levar em conta as
outras questões referentes ao impacto do álcool nos eventos
de violência citados e que são temas de notícias diárias na
mídia nacional. Portanto existem vários motivos que
impulsionam os jovens a utilizarem bebidas alcoólicas desde
cedo.
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20,0%

Sim
Não

80,0%

Figura 3: Uso de bebidas entre familiares.
Fonte: CAPS ad, maio de 2009.

Devido à estrutura familiar dos usuários entrevistados
muitas vezes serem desestruturada pelo vício. O uso de
bebida alcoólica entre familiares torna-se algo normal no seu
convívio, fazendo que muitos comecem a ingerir bebida
alcoólica com seus pais ou irmãos desde cedo. Portanto, 12
dos 15 entrevistados, relataram que existem pessoas que
fazem o uso do álcool em sua família, e que na maioria das
vezes o pai é o principal autor deste encaminhamento no
mundo do alcoolismo. Sendo então 80% dos entrevistados.
Segundo Edwards; Marshall e Cook (2005) qualquer que seja
o problema relacionado ao álcool cujo produto final é uma
atmosfera familiar ruim, ele está atacando a essência do que a
vida familiar deveria oferecer a uma criança.
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40,0%
Sim
Não
60,0%

Figura 4: Acidentes devido ao uso de bebidas alcoólicas.
Fonte: CAPS ad, maio de 2009.

Devido a ingesta do álcool, segundo os próprios
usuários muitas vezes eles perdem sua coordenação motora,
deixando-os sem equilíbrios físicos e mentais, para sua
locomoção, fato de estar embriagado, conclui-se que 09 dos
15 usuários relataram que já aconteceu algum acidente,com
porcentagem 60%. Ainda, podemos ressaltar que a situação
de conduzir veículos sob efeitos do álcool significa está diante
de um risco real maior ou menor, dependendo do nível da
alcoolemia (taxa de álcool no sangue), da maior ou menor
susceptibilidade da pessoa, além de outros fatores (cansaço,
sono e alimentação). As primeiras repercussões sobre o
cérebro levam a alterações que para o ato de dirigir,
representam afetiva ameaça de acidente, conforme podemos
observar na relação provável entre dose e risco, segundo Lima
(2008).
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20,0%

Sim
Não

80,0%

Figura 5: Problemas familiares devido ao uso de bebida alcoólica.
Fonte: CAPS ad, maio de 2009.

Muitos usuários chegam em seu domicilio alcoolizado e
com isso provocam muitos problemas familiares, isso é
comprovado na pesquisa, onde 12 dos 15 entrevistados
relataram que desenvolveram problemas familiares devido o
uso de bebida alcoólica, totalizando 80%. Edwards; Marshall e
Cook (2005), refere que os problemas relacionados ao
consumo de álcool, normalmente exercem profundos efeitos
sobre a família do bebedor. Em geral, o cônjuge ou
companheiro e os filhos são os que mais sofrem as
consequências da situação, mas pais, irmãos, tios ou avós
também podem estar envolvidos de alguma maneira.

46,7%
Sim
53,3%

Não

Figura 6: Drogas associadas ao álcool.
Fonte: CAPS ad, maio de 2009.
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Com base nas informações acadêmicas e familiares
mostra que os usuários já utilizam outras drogas associadas,
como crack, maconha, cocaína, cola e etc. Os usuários que
fizeram o uso associados com outras drogas corresponde a 08
usuários dos 15 alcoolistas entrevistados, correspondendo à
53,3%. Nos últimos dez anos, mais e mais jovens vem usando
álcool, tabaco e drogas ilícitas. Isso gera preocupação em
todo mundo. Vários estudos têm examinado associações entre
diferentes substancias e demonstrado uma clara relação entre
o uso de álcool, tabaco e drogas entre adolescentes (COOK e
COLS., 1997).
100%
90%
80%

66,6%

66,6%

66,6%

Não conhece grupo social
que auxilie no tratamento

70%
60%

Nunca fez tratamento para
alcoolismo

50%
40%
30%
20%

Não teve internações
psiquiátricas ou em
instituições alternativas

10%
0%

Figura 7: Referente ao tratamento para o alcoolismo
Fonte: CAPS ad, maio de 2009.

Em relação ao conhecimento de algum grupo de ajuda
ao combate ao Alcoolismo os entrevistados referiram em sua
maioria, totalizando 10 dos 15 usuários que desconhecem
outro tratamento ou grupo social, total de 66,7%.Embora, a
rigor, o modelo de autoajuda não se configure como um
“ambiente de tratamento”, de qualquer maneira, é uma fonte
importantíssima de ajuda a muitas pessoas com problemas
com o álcool (EDWARDS; MARSHALL e COOK, 2005).
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A maioria dos usuários do CAPS ad não fizeram antes
nenhum tratamento pelo fato de achar que alcoolismo não é
uma doença, segundo relato dos próprios alcoolistas
entrevistados. Portanto fica esclarecido que 10 dos 15
usuários não fizeram nenhum tratamento para o alcoolismo
em outra instituição, total de 66,7%.
Os usuários do CAPS ad relataram em sua maioria que
nunca passaram por internações psiquiátricas, sendo um total
de 10 usuários, total de 66,7%. Outros 05 dos 15 entrevistados
já tiveram internação, citaram que tiveram outras tentativas de
tratamento com internação em Instituições como a fazenda do
sol, Homens de Cristo, que são centros de recuperação para o
uso de drogas, 33,3%.
86,7%
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60,0%
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70%
60%
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40%
30%

46,7%

Mais de um mês de
frequência
Maior período que frequentou
em abstinência
Cumpre seu projeto
terapêutico

20%
10%
0%

Figura 8: Referente ao tempo de tratamento no CAPS ad.
Fonte: CAPS ad, maio de 2009.

Os usuários entrevistados no CAPS ad, 07 dos 15
pesquisados relataram que ficaram em média mais de 01 mês
em tratamento no CAPS ad, totalizando em porcentagem
46,7%. Os outros entrevistados ficaram menos de 01 mês
porque tiveram recaídas, ainda segundo relato dos mesmos
sempre por motivos de incentivos dos amigos.
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A maioria dos usuários do CAPS ad, no total de 09 dos
15 entrevistados relataram que conseguiram ficar um período
maior de 03 meses em tratamento frequentando o CAPS em
abstinência, totalizando 60%. Com isso, podemos comprovar
uma maior aderência ao tratamento espontâneo que os
usuários têm a oportunidade de participar no CAPS ad.
Devido uma dinâmica multidisciplinar dos funcionários
facilitarem os horários dos mesmos para que eles cumpram
seu projeto terapêutico de uma forma natural de livre vontade,
com uma média de 13 dos 15 alcoolistas que estão em
tratamento no CAPS ad, 86,7%.
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20%
10%
0%

Figura 9: Avaliação do tratamento pelos usuários.
Fonte: CAPS ad, maio de 2009.

Segundo os alcoolistas que realizam tratamento no
CAPS ad, no total de 08 dos15 entrevistados acham que o
atendimento do CAPS é bom, portanto facilita sua
recuperação, e os mesmos continuam com o convívio familiar.
Participando de um tratamento que objetiva a reinserção social
deste na sociedade, total em porcentagem 53,3%.
Conforme a realização desta pesquisa realizada no
CAPS ad, mostra um ponto positivo em relação a alucinações
e convulsões, embora o tratamento seja por várias
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medicações, mostra que a maioria dos alcoolistas,
responderam de uma forma positiva com a dosagem da
medicação, ou seja, 10 dos 15 entrevistados não
apresentaram nenhum dos sintomas em relação a abstinência
alcoólica, totalizando 66,7%.
Os usuários em unanimidade responderam que o
tratamento no CAPS ad está sendo favorável para sua
recuperação. Muitos relatam suas opiniões pessoais, suas
vivências e suas dificuldades em continuar neste tratamento,
correspondendo um total exato de 100%.
4

CONCLUSÕES

De acordo com os dados do presente trabalho, pode-se
concluir que, diante dos dados colhidos, pude observar que o
uso de bebidas alcoólicas inicia cada vez mais cedo na
sociedade através de influência de amigos e de familiares que
fazem o uso do álcool, e muitas vezes está associado a outras
drogas, portanto fica claro a importância que não se deve
fazer o uso do álcool.
Através desta pesquisa, busco conhecer e avaliar os
usuários do CAPS ad, para compreender se o tratamento está
contribuindo para a recuperação dos alcoolistas, que fazem
tratamento e também cumpri seus projetos terapêuticos para
melhora da sua sintomatologia, na tentativa de expor e
esclarecer os resultados a todos aqueles usuários que
dispuseram a participar acerca dos prejuízos causados não
somente a saúde, como também as relações estabelecidas
perante a sociedade.
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Diante do exposto, podemos constatar a grande
incidência no uso de bebidas alcoólicas na sociedade, de
acordo com os dados coletados, há um maior número de
usuários alcoolistas com uma faixa etária de 30 anos. Em
parte são masculinos, solteiros, desempregados, fazem
tratamento no CAPS ad, sendo estes com renda familiar < de
01 salário mínimo, e em especial o CAPS ad, por trazer
segurança, e confiança aos usuários, relataram o CAPS ad
como tudo de bom em suas vidas.
Contudo, sugeriu-se aos profissionais de saúde
envolvidos no atendimento aos alcoolistas, a elaboração e
implementação de estratégias que objetivem a promoção da
saúde, visto que os mesmos precisam estar bem treinados e
preparados para atender esta clientela. Desenvolvendo
trabalhos com os demais profissionais de saúde sobre a
conscientização dos jovens, adolescentes e adultos, e outros
trabalhos nesta área de tão grande amplitude.
Espera-se que este estudo contribua significativamente
como fonte de pesquisa para os estudantes, profissionais da
área e instituições de saúde, e que haja uma melhor atuação
de maneira clara no atendimento destes usuários.
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SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE:
Conhecimento, integração e tecnologia
O SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está
destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição,
farmácia, enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e
tem como objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de
palestras, mesa redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para
que os participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e
da educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito
Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a
Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a
Vida.
Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles:
Uso racional de medicamentos, Aplicações da Biotecnologia na Saúde,
Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Gastronomia, meio
ambiente e sustentabilidade, Patógenas emergentes associados ao
abastecimento de água para consumo humano, A saúde mental no
século XXI, um desafio dos profissionais de saúde, ducação Alimentar
e Nutricional: uma estrategia de Segurança Alimentar do século XXI.
Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os
livros frutos desse Evento: SAÚDE E MEIO AMBIENTE: conhecimento,
integração e tecnologia, NUTRIÇÃO E SAÚDE: conhecimento,
integração e tecnologia e ODONTOLOGIA: integração em pesquisa,
tecnologia e aplicabilidade clínica, ,contribuirão para o conhecimento
dos alunos da área de Ciencias biológicas e Saúde.
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