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PREFÁCIO 
 

A saúde, entendida como o completo bem-estar físico, 

mental e social de um indivíduo, tem entre seus principais 
condicionantes o ambiente e o saneamento básico. Para a 
Organização Mundial da Saúde (1993), o ambiente sadio – a 

saúde ambiental refere-se a “todos aqueles aspectos da 
saúde humana, incluindo a qualidade de vida que estão 

determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais 
e psicológicos no meio ambiente...” que devem ser 

corrigidos, controlados e prevenidos para que não afetem 
adversamente a saúde humana no presente e no futuro. 

Hipócrates (460-377 a.C.) já compreendia o fenômeno 

saúde-doença como produto da relação do homem com o seu 
ambiente. Em seu famoso livro “Ares, Águas e Lugares” 

classifica as águas naturais, compara sua qualidade, 
descreve as mais adequadas para o uso humano e 
recomenda sua filtração ou fervura antes do consumo. Define 

as doenças endêmicas como aquelas com número 
relativamente constante de casos em uma comunidade e 

atribui suas causas ao clima, ao solo, às águas, ao modo de 
vida e à nutrição. Com base nessas observações desenvolveu 
a teoria da homeostase, que vê a saúde como resultante do 

equilíbrio entre o homem e seu ambiente.  
Muitos séculos depois, John Snow (1813 –1858), 

chamado “pai da epidemiologia”, ao estudar a cadeia de 
transmissão da cólera em Londres, confirmou, na epidemia 
de 1854, a veiculação da doença pela água consumida 

contaminada com fezes de doentes. Reconheceu que a 
transmissão ocorria também de pessoa para pessoa pela falta 

de cuidados higiênicos e através de alimentos contaminados. 
O conjunto desses achados forneceu as bases científicas às 
observações de Hipócrates. John Snow considerou que a 

doença era causada por um organismo vivo, embora seu 
agente etiológico, o Vibrio cholerae tenha sido descoberto 

somente em 1883 por Robert Koch (1843–1910) na 
Alemanha, após 25 anos do seu falecimento.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1843
http://pt.wikipedia.org/wiki/1910
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Saúde e meio ambiente equilibrado constituem um 
binômio indissociável e reconhecido onde “elementos sociais 
e naturais em constante interação geram relações dinâmicas 

de mutua transformação” (Reigota, 1994). No Brasil, a Lei 
6938 de 31 de agosto de 1981 do Ministério do Meio 

Ambiente expressa a Política Nacional do Meio Ambiente 
definindo-o como “o conjunto de condições, leis, influências 
e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 
Dentre seus objetivos, se destaca “a preservação, melhoria 

e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional 

e à proteção da dignidade da vida humana” 
Entretanto, entre os produtos do desenvolvimento 

econômico mundial das últimas décadas estão as crescentes 
desigualdades ambiental e social e novas doenças por 
alterações genéticas como o câncer ou por patógenos mais 

potentes, acompanhadas simultaneamente por carência de 
políticas públicas e infraestrutura eficiente de saúde pública, 

atualmente em colapso em vários países ao redor do mundo.  
O conceito de desigualdade ambiental está inserido cada vez 

com mais ênfase no âmbito da ecologia social: dia após dia é 
maior a exposição de indivíduos e grupos populacionais a 
riscos ambientais diferenciados pela posição social e a renda, 

com escassa disponibilidade de água de qualidade apta para 
consumo , de ar puro, de áreas verdes, de alimentos sadios, 

de moradias seguras distantes de encostas e de solos 
contaminados com metais pesados ou radiativos, entre 
outros. 

É nesse contexto que este livro, intitulado “Saúde e 
Meio Ambiente Interagindo à Serviço da Vida” é oferecido à 

comunidade científica e a todas as pessoas que possa 
interessar. É um dos produtos do “ I Simpósio Nacional de 
Saúde e Meio Ambiente” organizado por jovens cientistas e 

docentes destacados da comunidade paraibana e realizado 
na cidade de João Pessoa/PB entre os dias 13 e 15 de 
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setembro de 2013, que veio a enriquecer os estudos em um 
campo amplo e diversificado das ciências que envolve 
profissionais, técnicos e estudantes de diversas formações 

acadêmicas das áreas de Saúde, das Ciências da Natureza e 
das Ciências Exatas estimulando-os a discutir e repensar 

essa relação, justamente em momentos de expressiva 
degradação ambiental ocasionada pelos processos 
acelerados de crescimento populacional e desenvolvimento 

econômico exacerbado e mesquinho.  
A multiplicidade de eixos temáticos abordados no livro 

e no I Simpósio Nacional de Saúde e Meio Ambiente inclui a 
Saúde do Homem e da Mulher; Saúde Mental e Psicologia; 
Nutrição e Segurança Alimentar; Saúde e Meio Ambiente; 

Microbiologia; Genética Oncologia; Educação Física e 
Fisioterapia; Ecologia Humana e Saúde; Epidemiologia; 

Biotecnologia e Biologia Molecular, e garantem a ampla 
discussão e a atualização de seu público alvo. Os 
organizadores objetivaram incentivar, promover, 

desenvolver e apoiar a educação em geral, a pesquisa 
ambiental e o desenvolvimento cultural; fornecer subsídios 

para acesso às novas exigências do mercado nas áreas de 
abrangência do evento; e a educação superior atualizada 

dentro de uma abordagem educacional moderna e no 
contexto do binômio biológico-ambiental, inserindo a 
Comunidade Acadêmica na Educação Sócio-Ambiental para a 

Vida. Lutar pela vida é promover a saúde, o bem-estar social 
e cuidar do equilíbrio e da saúde ambiental. 

Os organizadores estão de parabéns pelo êxito 
alcançado, pelas metas atingidas, pela competência, 
eficiência e profissionalismo da equipe que conduziu o 

conjunto das ações e que oferece este livro onde constam 
trabalhos de excelência nas diversas áreas citadas e 

direcionados a um público vasto.  
Agradeço aos organizadores a confiança depositada 

em mim para prefaciar este livro, tarefa que realizei com 

extremo prazer, carinho e respeito pelo grupo de 
pesquisadores envolvidos e pela importância de seu conteúdo 
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e do evento que lhe deu origem no contexto paraibano, 
nordestino e nacional.  
 

 
Beatriz Susana Ovruski de Ceballos 

Professora Titular da Universidade Estadual da Paraíba. 

Departamento de Biologia/Centro de Ciências Biológicas e 
da Saúde 

Dra em Microbiologia Ambiental/CCB-USP 
Membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos  

 

  

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

CAPÍTULO 1 

 

SANEAMENTO, SEGURANÇA DA ÁGUA E EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE AMBIENTAL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Silene Lima Dourado Ximenes SANTOS1 

 
1.INTRODUCÃO  

 

A partir da Conferência de Estocolmo em 1972, realizada pela 

Organização das Nações Unidas, a questão ambiental tornou-se uma 

preocupação global e passou a fazer parte das negociações internacionais. 

Em 1992, com a Conferência do Rio de Janeiro, o termo sustentabilidade 

passou a fazer parte das novas discussões e exigiu mudanças na gestão 

das políticas públicas no mundo, bem como o modo de ver e viver da 

população. Como o saneamento ambiental deve focalizar a integração 

mundial para o desenvolvimento sustentável garantindo a preservação do 

meio ambiente e biodiversidade e do bem-estar da população (BRASIL, 

2006), este tema tem sido debatido por diferentes estudos técnico-

científicos, eventos e reuniões, em todos os níveis administrativos, pelo 

mundo todo. 

Mas saneamento não tem suas raízes neste mundo contemporâneo. 

Indícios de obras de saneamento foram descobertos no Egito e na Índia há 

mais de 2000 anos a.C.. Em adição, práticas sanitárias como o 

favorecimento da “purificação” da água pela fervura, aquecimento no sol, 

mergulhar ferro em brasa e filtração em cascalho ou areia, também 

favoreceram a construção do conhecimento até hoje utilizado para o controle 

de doenças (USEPA, 1990). Outras práticas sanitárias antigas foram 

referenciadas da civilização greco-romana, como construção de aquedutos, 

banhos públicos e esgotos (BRASIL, 2006).  

Ainda é válido lembrar o episódio da epidemia de cólera ocorrido na 

Inglaterra em 1854, que destacou o período como mais importante na 

história científica da Engenharia Sanitária. Este incidente despertou os 

ingleses para a preocupação com o saneamento das cidades, pois ficou 

evidenciado que a doença era transmitida pela água de beber contaminada 
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por fezes e, portanto, mais intensa em áreas urbanas carentes de 

saneamento efetivo, ou seja, em áreas mais poluídas por excrementos e lixo, 

além de demonstrar que as doenças infecciosas de veiculação hídrica não 

se limitavam às classes sociais e economicamente mais baixas 

(FERNANDES, 2009).  

 

2.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O saneamento ambiental pode ser amplamente conceituado como 

“um conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar 

salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e 

disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da 

disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças 

transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a finalidade 

de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural” (BRASIL, 2006). 

Entretanto, nem todos os povos tem acesso ao conjunto descrito acima, 

sobretudo por motivos econômicos. Porém, em sentido estrito, é necessária 

a implementação do saneamento básico, conceituado como “conjunto de 

serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas” (BRASIL, 2007). 

Estes serviços são importantes tanto isoladamente quanto em suas 

interligações. 

As obras de esgotamento sanitário são indispensáveis para afastar a 

possibilidade do contato dos esgotos com o homem, as águas de 

abastecimento, os vetores e os alimentos. Em adição, instiga novos hábitos 

higiênicos na população e promove o conforto e senso estético. Recomenda-

se que os dejetos humanos sejam ligados a um sistema público de 

tubulações com veiculação hídrica e adequado destino final. Estas obras 

tornam-se mais difíceis em comunidades rurais restando as alternativas 

individuais para cada domicílio, tais como fossa séptica (BRASIL, 2006). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o 

esgotamento sanitário com rede coletora teve um aumento de 9,6% no 

período de 1998 a 2009, na zona urbana. Porém, na zona rural esse serviço 

precisa de mais atenção e investimento para aumentar a capacidade de 

cobertura que, em 2009 apresentava uma porcentagem de 5,4 % (BRASIL, 

2012a). 
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Como detectado por Portela et al (2011) localidades com baixa 

cobertura de esgotamento sanitário apresentam um perfil de morbidade 

típico, com predominância de doenças infectocontagiosas sintomaticamente 

na região intestinal, a exemplo das diarréias provocadas por vírus e 

bactérias. Considera-se que a ocorrência destas morbidades relacionadas à 

falta de destino adequado dos dejetos pode levar o homem a inatividade ou 

reduzir sua potencialidade para o trabalho, e compromete a rede econômica 

vinculada ao esgotamento sanitário, a exemplo das despesas com o 

tratamento de doenças evitáveis e dos custos com o tratamento da água de 

abastecimento (BRASIL, 2006).  

Estudos no Brasil, conduzidos por pesquisadores do Departamento 

de Saúde Coletiva (Nesc), do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 

(CPqAM), unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - Ministério da 

Saúde (MS), evidenciaram a importância das obras de saneamento para 

minimizar os impactos na saúde e no Sistema Único de Saúde decorrentes 

de Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado – DRSAI 

(BRASIL, 2010a). 

Na perspectiva de custos com o tratamento da água de 

abastecimento, os recursos hídricos são especialmente afetados pela falta 

de sistemas mais completos de esgotamento sanitário. Por vezes, mesmo 

com o sistema melhorado, um manancial recebe o descarte de esgoto sem 

tratamento prévio apropriado. Segundo dados do IBGE, aproximadamente 

66,2 % do esgoto coletado eram tratados antes do despejo em um 

manancial, até o ano de 2008 (BRASIL, 2012b). Não tratar o esgoto antes 

do seu despejo num corpo aquático compromete a saúde ambiental e, em 

consequência, a do ser humano. 

Somando-se à falta de tratamento dos esgotos, o lixo, resultante de 

atividades humanas, também contamina os recursos hídricos. Com o 

aumento da densidade demográfica e da industrialização, com o 

consequente aumento do consumo, surge e aumenta cada dia a 

preocupação com a destinação adequada dos resíduos gerados.  

A falta de sistema de esgotamento sanitário e de gestão dos 

resíduos não é um problema que acomete apenas a zona rural dos 

municípios. Grandes cidades possuem moradias inapropriadas nas regiões 

periféricas que, sem organização, acabam produzindo um ambiente 

insalubre sem ligação dos esgotos ao sistema da cidade e sem a necessária 

coleta de lixo.  
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As medidas tomadas para a solução adequada do problema dos 

resíduos sólidos e líquidos têm, sob o aspecto sanitário, objetivo comum a 

outras medidas de saneamento: prevenir e controlar doenças a eles 

relacionadas. É necessário lembrar que a contaminação dos seres humanos 

ocorre pelo contato direto com os resíduos ou pela massa de água por estes 

poluídas. Além disso, os locais com resíduos sólidos expostos favorecem a 

proliferação de vetores mecânicos de agentes etiológicos e roedores, e se 

tornam pontos de alimentação para animais como cães, bovinos, suínos, 

entre outros, favorecendo a disseminação de outras doenças como 

triquinose, cisticercose e teníase, e permitem a propagação de ambientes 

adequados para o desenvolvimento de mosquitos e outros transmissores 

(BRASIL, 2006). 

A legislação brasileira determina que os resíduos sólidos tenham 

disposição final ambientalmente adequada com distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros sanitários, observando-se normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança 

em geral e para minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 

2010b). 

Siqueira e Moraes expuseram em 2009 que os resíduos sólidos 

urbanos gerados pela sociedade em suas diversas atividades constituem 

fortes riscos à saúde pública, provocam degradação ambiental, e tem 

conotações sociais, econômicas e administrativas envolvidas. Estes autores 

também consideram que os resíduos sólidos, geram exclusão social quando 

populações se submetem à catação de materiais nos lixões sem a devida 

organização e apoio de cooperativas ou outras entidades. 

Para Jacobi e Besen (2011) a dificuldade dos municípios brasileiros 

de realizar a gestão integrada e sustentável dos resíduos de sua 

competência é devido às questões técnicas, econômicas e institucionais. 

Ainda no âmbito das sedes municipais, outro fator que pode 

contribuir para um ambiente insalubre é a falta de um sistema de drenagem 

de águas pluviais. Após as precipitações significativas, a drenagem ineficaz 

traz transtornos à população quando causa inundações e alagamentos. 

Além desses problemas, também propicia o aparecimento de doenças como 

a leptospirose, enterites e febre tifóide e estimula a proliferação dos osquitos 

transmissores de dengue e malária. Estas águas devem ser drenadas e, 

como medida preventiva, deve-se implementar um sistema eficaz de 

escoamento que possa ser adaptado facilmente para atender à evolução 

urbanística no decorrer do tempo (BRASIL, 2006). 
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Freitas e Ximenes (2012) citaram, em revisão bibliográfica, causas 

e consequências de enchentes. Dentre as causas encontram-se as chuvas 

intensas e localizadas e o descarte inadequado do lixo que, nas ruas, 

bloqueiam as bocas de lobo e entopem a drenagem. Entre as inúmeras 

consequências das enchentes encontram-se a contaminação dos 

mananciais de abastecimento de água e o aumento das doenças 

infecciosas, sejam virais, bacterianas ou parasitárias. 

Reforçando, escassez de sistemas de esgotamento sanitário, de 

resíduos sólidos e de drenagem de águas pluviais compromete a qualidade 

da água dos mananciais, sobretudo os destinados ao abastecimento 

humano. 

O abastecimento de água é outro fator preponderante na promoção 

da saúde por proporcionar condições higiênicas ao corpo, aos alimentos e 

ao ambiente, quando a água é distribuída em quantidade e qualidade 

compatíveis com as necessidades da população. Caso contrário, surgem e 

se disseminam as doenças relacionadas com a água. 

Publicação da Fundação Nacional de Saúde mostra que as doenças 

relacionadas com a água são ambientalmente classificadas nas seguintes 

categorias: feco-oral (quando da ingestão ou contato com a água), 

relacionadas com a higiene, baseada na água (por penetração ou por 

ingestão) e transmitidas por inseto vetor (Cairncross & Feachem (1993); 

Heller (1997) apud BRASIL, 2010a). Adicionam-se aos riscos por 

microrganismos patogênicos, os derivados de poluentes químicos e 

radioativos tais como dos efluentes de indústrias ou causados por acidentes 

ambientais (BRASIL, 2006). 

Para que a população tenha acesso à água potável são necessários 

sistemas de tratamento e abastecimento de água, ou solução alternativa 

coletiva (modalidade de abastecimento destinada a fornecer água potável, 

com captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem 

rede de distribuição, por exemplo os caminhões pipa), que ofereça água 

dentro dos padrões de potabilidade conforme a legislação vigente, a Portaria 

Ministerial 2.914/2011 (BRASIL, 2011). Esta Portaria determina que toda 

água destinada ao consumo humano deve reunir um conjunto de requisitos 

de qualidade avaliado por meio de parâmetros não quantificáveis (sabor, 

odor) e outros quantificáveis, tais como pH, nitratos, dureza, cloretos, sulfato, 

bactérias do grupo coliforme, diversos agrotóxicos e metais pesados, entre 

vários outros para os quais a Portaria estabelece valores máximos 

permitidos (VMP) e, portanto, essas águas devem ser objeto do controle e 
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da vigilância de sua qualidade para garantir a potabilidade da água, 

diminuindo e até evitando riscos à saúde pública. 

A Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano reúne um 

conjunto de ações adotadas pela autoridade de saúde pública, considerados 

os aspectos socioambientais e a realidade local, para avaliar se a água 

consumida pela população apresenta risco à saúde. Já o Controle da 

Qualidade se refere a atividades exercidas pelo responsável pelo sistema ou 

por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, destinado a 

verificar e manter a potabilidade da água fornecida à população (BRASIL, 

2011). No entanto, a Portaria MS nº 2.914/2011 explicita a necessidade de 

o responsável manter uma avaliação sistemática do sistema ou solução 

alternativa, com base na qualidade da água distribuída, conforme os 

princípios dos Planos de Segurança da Água recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde ou definidos em diretrizes do País. Justifica-

se esta recomendação por reconhecer as limitações da abordagem 

tradicional de controle da qualidade da água focado em análises 

laboratoriais que não garantem a efetiva segurança da água para consumo 

humano. O fato é que quando os resultados de uma análise indicam não 

conformidade com a Portaria, a água já seguiu para os pontos de consumo. 

Medidas corretivas podem ser tomadas, mas a distribuição da água fora dos 

padrões de potabilidade ou não conforme já ocorreu, tornando-a insegura e 

possibilitando episódios insalubres na população. 

O Plano de Segurança da Água compreende ferramentas 

metodológicas de avaliação e gerenciamento de riscos à saúde, associados 

aos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água, desde a 

captação até o consumidor, e que facilita a implementação dos princípios de 

múltiplas barreiras, boas práticas e gerenciamento de riscos, inseridos na 

portaria (BRASIL, 2012c).  

No Brasil, um Plano de Segurança da Água foi desenvolvido em 

Viçosa, Minas Gerais, fomentado pelo Ministério da Saúde, e coordenado 

pela Universidade Federal de Viçosa/MG, com a colaboração do Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos (SAAE-Viçosa) e da Secretaria Municipal de 

Saúde. Outras experiências de implantação do PSA foram desenvolvidas em 

diversos países como Austrália, Portugal, Honduras, Canadá e Inglaterra, 

entre outros. Esse conjunto de ferramentas para conduzir as ações de 

segurança da água tem implementação recente e subsidiam as discussões 

e ajustes para as próximas experiências. 
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Não menos importante que qualidade está a quantidade de água 

disponível para suprir as necessidades da população. No Nordeste 

semiárido brasileiro milhares de pessoas precisam conviver com 

pluviometria irregular concentrada em poucos meses do ano, sendo essa 

convivência mais difícil na zona rural. Nesta área, da mesma forma que o 

esgotamento sanitário se reduz às alternativas individuais, o abastecimento 

de água apresenta-se na forma de solução alternativa individual com as 

cisternas para captação de água de chuva, denominada de tecnologia social 

usada como reservatório de água pluvial ou de água distribuída por meio de 

carro-pipa. Este último é um apoio às atividades de distribuição emergencial 

de água potável (BRASIL, 2013), entretanto tornou-se uma forma contínua 

de abastecimento. Garantir a segurança da água nessa região é mais do 

que atuar com ferramentas de avaliação e gerenciamento de riscos; é 

disponibilizar à população conhecimentos de educação em saúde, higiene e 

convivência harmônica com o meio ambiente. A melhor maneira de realizar 

esta tarefa é através de ações de Educação em Saúde Ambiental. 

A Fundação Nacional de Saúde, através da Portaria Funasa Nº 

560/2012, utiliza o conceito de Educação em Saúde Ambiental como “um 

processo educativo permanente, sistemático e contínuo, que ocorre nas 

relações que se estabelecem entre os diversos sujeitos na sociedade, no 

meio ambiente, com as diversas formas de vida, que afetam a saúde 

humana e sua qualidade de vida” (BRASIL, 2012d). Ou seja, não se pode 

interromper a educação.  

Uma obra de saneamento está objurgada à inutilidade e à falta de 

objetivo se não for desenvolvida com a comunidade para a qual está sendo 

executada. Não no sentido da construção física da obra, mas no sentido da 

construção do conhecimento do motivo daquela obra e da sua finalidade. 

Como exemplificado por Siqueira e Moraes (2009), a educação ambiental 

deve estar presente e em consonância com as políticas públicas de redução 

e destinação do lixo. 

 

4.CONCLUSÃO 

 

É evidente que saúde requer ações em todos os níveis verticais e 

horizontais da estrutura de um governo, pois saúde “tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais” (BRASIL, 
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1990). Ou seja, requer políticas públicas nas diferentes áreas que tem 

relação com a própria existência da vida, sobretudo às diretamente 

relacionadas com a prevenção de doenças. Entretanto, está delimitado o 

prazo até 2014 para que os municípios elaborem o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, conforme Lei 11.445 (BRASIL, 2007) e o Decreto 7.217 

(BRASIL, 2010c) que a regulamenta, de acordo com o descrito no segundo 

parágrafo do Artigo 26 deste Decreto: “A partir do exercício financeiro de 

2014, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular 

dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da 

União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão 

ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços 

de saneamento básico”. Se for levado a sério, é um começo. 
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CAPÍTULO 2 

 
ÁGUA DE CHUVA PARA ABASTECIMENTO 

HUMANO:SOLUÇÃO SAUDÁVEL? 

 

Beatriz Susana Ovruski de CEBALLOS 

 

AS ÁGUAS DO SEMIÁRIDO 

Por ser essencial à vida a distribuição de água boa para consumo 

humano deveria ser equitativa, mas ainda no século XXI, não esta disponível 

em quantidade e qualidade apropriadas para grandes parcelas da 

população. Na zona rural do nordeste semiárido brasileiro, em comunidades 

dispersas sem água potável se usam poços, açudes e cacimbas para coletar 

água “para o gasto” e não é raro que seja também para beber. Quando essas 

fontes secam nas estiagens, a população depende da água transportada por 

carros-pipa, seja grátis e de boa qualidade (“operação pipa” do exercito e 

defesa civil), seja paga aos pipeiros particulares que distribuem água não 

sempre de qualidade controlada pelas autoridades sanitárias que comprove 

sua aptidão para o consumo humano, embora seja esta uma de suas 

finalidades ou a finalidade principal. Independente das origens, a população 

rural sofre pela falta de água e famílias numerosas dispõem de poucos litros 

por dia. Perdem-se as condições de vida digna onde se inclui a higiene e a 

alimentação adequadas, aumentam as doenças diarréicas e a desidratação.  

 O semiárido brasileiro possui área de 969.589,4 km, abrange 1.133 

municípios de nove estados e sua população é superior aos 22 milhões de 

pessoas (12% da população do país) dos quais mais de nove milhões moram 

na zona rural, muitos deles habitantes dispersos no campo sem acesso a 

água potável (BRASIL, 2005). Porcentagem elevada da população esta na 

faixa de pobreza: quase 80% dos municípios apresentam Índice de 

Desenvolvimento Humano baixo (IDH 0,65). As fontes de água representam 

3% dos recursos hídricos nacionais e devem ser distribuídos entre as 

pessoas e os rebanhos: há no nordeste um bilhão e 700 mil 

estabelecimentos agropecuários cadastrados (IBGE, 2006). Mas no 

semiárido brasileiro chove bastante e não é a falta de chuva a causa da falta 

de água. Estudos sobre seu clima e geografia mostram que as precipitações 

com médias de 800 mm se concentram em 3 a 6 meses do ano com alta 
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variabilidade regional num mesmo ano e entre anos sucessivos, e causam 

situações de vulnerabilidade hídrica, com condições de extrema fragilidade: 

inundações nas épocas de chuva e carência de água nas estiagens.  

Foi a partir de imagens historicamente construídas, de um nordeste 

seco, de terra rachada, com mulheres grávidas carregando latas de água na 

cabeça, que foi gerada a idéia de um nordeste “espaço- problema, de fome 

e miséria pela seca” que passou a explicar oficialmente o atraso e as 

desigualdades regionais (SANTOS, CEBALLOS, SOUSA, 2013). E “as 

limitações por ela impostas aos habitantes e rebanhos” levaram às 

intervenções para “estimular seu desenvolvimento na luta constante contra 

as secas”. Políticas publicas não sempre sustentáveis foram praticadas ao 

longo do tempo para assegurar a água que cai com as chuvas, entre elas a 

açudagem, desenvolvida intensivamente desde os anos 40 do século 

passado (REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2006). Entretanto a construção 

de reservatórios superficiais não satisfaz todas as necessidades e a água de 

chuva é uma alternativa saudável que pode ser armazenada em unidades 

familiares residências nos meses de chuvas e usadas nas estiagens.  

Tecnologias de captação e manejo de água de chuva são técnicas 

que permitem interceptar e utilizar a água de chuva no local onde chove. Em 

geral é captada após do escoamento por uma superfície (telhados, pátios, 

chão, ruas e estradas) para ser armazenada em um reservatório (cisterna, 

poço, solo) para diversos usos (GNADLINGER, 2011). A posse de um 

sistema para captar e armazenar essa água evitando sua evaporação é a 

base da segurança hídrica para muitos dos habitantes do semiárido e tal 

sistema pode ser construído no terreno da residência; com cuidados de 

manejo se pode preservar água de boa qualidade para consumo, 

necessitando, em geral, apenas de desinfecção para ser potável.  

Cisternas são tanques cobertos para armazenar e proteger a água, 

na modalidade denominada doméstica se for para coletar água para beber 

e na modalidade denominada cisterna-calçadão se for para os animais e 

para irrigação. Outras formas de armazenar água são barragens 

subterrâneas (para manter o solo úmido e poder cultivar) e os tanques de 

pedra (água para “o gasto”). Todas elas são de amplo uso no nordeste 

semiárido brasileiro. De fato, a (con)vivência do homem nordestino com seu 

ambiente depende da gestão dessas múltiplas fontes de água.  

A água de chuva é ainda uma fonte subutilizada que somente nos 

últimos anos foi mais valorizada, e contemplada no Plano Nacional de 

Recursos Hídricos como um “bem a ser utilizado no seu potencial pleno” . 
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CISTERNAS: UMA BREVE HISTÓRIA 

A coleta e o consumo humano de água de chuva são praticados 

desde vários milhares de anos atrás, especialmente em regiões áridas e 

semiáridas. Estas ocupam uma área em torno de 30% da superfície da terra 

e se caracterizam pela ocorrência marcante da concentração das chuvas em 

poucos meses do ano, com variabilidade temporal, espacial e quantitativa 

(volume de água precipitado) anual ou interanual.  

Comunidades primitivas usaram troncos de árvores e ovos de 

animais para coletar e armazenar águas de chuvas para beber nas 

estiagens. Alguns povos, como os bosquímanos em Botsuana mantêm 

esses hábitos: coletam água de chuva em ovos de avestruz, adicionam ervas 

para sua conservação e os enterram, retirando-os na estiagem para beber, 

a água se conserva com boa qualidade e muito fresca saciando a sede ao 

longo da época seca. Há registros de tanques de pedra e de “cisternas” 

(tanques superficiais ou subterrâneos cobertos) construídos com pedra e 

argamassa de mais de 2000 - 3000 anos como as “cisternas” encontradas 

no Irã, no deserto de Negev (extenso complexo de tanques e canais) e na 

província de Gansu, na China. A grande cisterna de Istambul, construída no 

século VI d.C. para diminuir a vulnerabilidade de Bizâncio durante os 

numerosos ataques dos hunos, persas e árabes, devido à sua posição 

geográfica privilegiadas entre Europa e Ásia, tinha capacidade para 30 

milhões de litros de água. Na India, Sri Lanka, Tailândia entre outros países, 

se fez (e se faz) uso intensivo de água de chuva. Na Tailanda se usam potes 

de barro de 1000 a 2.000 litros para armazenar a água de beber, técnicas 

estas apoiadas e estimuladas por programas de governo. A importância da 

água de chuva no Sri Lanka desde vários séculos atrás se reflete nas ações 

do rei Parakramabahu que, no século XII, ao longo de seus 33 anos de 

governo, mandou a construir em torno de 2.380 cisternas comunitárias, 330 

barragens e 3.910 canais porque “nenhuma quantidade de água que vem da 

chuva deveria correr para o Oceano sem antes ter sido útil para a 

humanidade” (GNADLINGER, 2011). 

Os romanos usavam água de chuva captada em larga escala nos 

territórios de seu império na África do Norte e na Ásia Menor. As técnicas de 

captação e de armazenamento foram apreendidas e usadas pelos árabes 

que as espalharam na península ibérica ao longo dos quase 800 anos de 

invasão muçulmana e se incorporaram no cotidiano dos espanhóis e 

portugueses. Com o arribo das caravelas de Colombo e Cabral a partir de 
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1.492, desembarcaram na America Central e do Sul, junto com os 

conquistadores, alimentos e animais até então desconhecidos e novas 

tecnologias, entre elas as de coletar e armazenar águas de chuva em 

cisternas, que se integraram às culturas da America espanhola e 

portuguesa. No século XVI todos os fortes espanhóis e portugueses 

possuíam pelo menos uma cisterna (aljibe em árabe) escavada no centro de 

um ou mais dos pátios e impermeabilizada com pedras, areia, argilas e cal; 

a água dos telhados conduzida por tubulações desaguava no pátio o qual, 

com um suave declive em direção ao centro, conduzia a água que 

alimentava a cisterna ou aljibe através de orifícios feitos na base do muro de 

proteção externa da cisterna; uma balde amarrado a uma corda e roldanas 

facilitava a retirada da água. Nos séculos posteriores era raro não encontrar 

em cada casa ou edifício publico urbanos uma cisterna ou um aljibe. 

Na America precolombiana os indígenas já utilizavam técnicas de 

coleta e armazenamento de água de chuva em grandes volumes (20.000 a 

45.000 litros) em diversas regiões. Destacam-se os povos Olmecas (1200-

100 anos AC) e Mayas (1.200 AC- 900 DC), no México. Os Olmecas 

construíam elevados artificiais (suaves colinas) para conduzir as águas de 

chuva por canais com desaguamento em “cisternas” subterrâneas para 

armazenamento, uso e controle, pois a água era fundamental para sua 

sobrevivência (beber, usos no lar e irrigar culturas de milho, feijão e 

abóbora). Os Mayas também dependiam das chuvas; registros do século X 

mostram poços escavados em terreno calcário em declive para armazenar 

a água, denominados “chultun”, semelhantes aos aljibes árabes. 

Aproveitavam os vales para construir sistemas de canais em declive que 

conduziam a água de chuva desde a zonas altas para os reservatórios 

superficiais e subterrâneos escavados, denominados ‘aguadas’ - com 10 a 

150 milhões de litros e ‘aquaditas’ – menores, com capacidade de 1.000 a 

50.000 litros e empregadas na irrigação de plantas frutíferas e culturas de 

milho (GNADLINGER, 2011). Com o passar do tempo, estas práticas e 

muitas dessas culturas e seus povos foram desaparecendo e as cisternas 

foram substituídas por técnicas modernas de captação, tratamento e 

distribuição de água, em geral coletivos, em regiões urbanas e periurbanas. 

As cisternas unifamiliares ficaram segregadas na zona rural, sem o estímulo 

de políticas publicas.  

 

AS CISTERNAS NO BRASIL – O P1MC 
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No Brasil, a coleta, preservação e uso de água de chuva para usos 

múltiplos são praticados há vários séculos, em especial na área rural, mas 

apenas desde 2003 sua construção é estimulada por programas 

governamentais, e, nesses 10 anos, se disseminaram amplamente no 

semiárido nordestino.  

O Programa Um Milhão de Cisternas Rurais –P1MC é de grande 

importância pela abrangência de suas metas e pelos êxitos alcançados ate 

o momento. Forma parte das ações do Programa de Formação e 

Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido da ASA que busca 

“a articulação e a convivência sustentável com o ecossistema do Semiárido, 

através do fortalecimento da sociedade civil, da mobilização, envolvimento 

e capacitação das famílias, com uma proposta de educação processual” 

(ASA - BRASIL, 2013).  

  O P1MC nasceu no contexto de busca por programas sustentáveis 

que garantam melhores condições de vida a través da convivência com o 

semiárido, aproveitando o conhecimento das condições climáticas da região, 

sua fauna e sua flora, em resposta a programas de mais de 70 anos de 

duração de “luta contra a seca” que ao longo de todo esse tempo mais 

aportaram aos donos da terra e dos rebanhos do que para os habitantes 

pobres da zona rural.  

O P1MC pretende fornecer água de chuva de boa qualidade, apta 

para consumo humano, a cinco milhões de pessoas que moram dispersas 

na zona rural do semiárido sem condições de dispor de água potável, como 

definida pela Portaria 2914/12/2011-MS. Para isso propõe a construção de 

um milhão de cisternas com capacidade para 16.000 litros de água. Esse 

volume permite o uso diário de aproximadamente nove litros de água por 

pessoa de uma família com ate cinco membros ao longo de 12 meses ou de 

ate oito meses se forem usados 13 litros por pessoa por dia. Esses volumes 

são suficientes para beber, higiene pessoal básica e cozinhar. O modelo 

escolhido para as cisternas foi o de placas, pelo seu custo baixo, fácil 

construção e longa durabilidade e porque pode ser construída em mutirão, 

estimulando a participação cidadã e a solidariedade da comunidade. 

Desde sua implantação, em 2003 ate o presente foram construídas 

aproximadamente 400.000 mil cisternas (CARITAS, 2013), o que significa 

2.000.000 de pessoas beneficiadas. O programa forma parte da política 

publica Fome Zero, e conta com o apoio governo federal, a FEBREBAN – 

Federação Brasileira de Bancos, e ONGs, entre outros órgãos. 
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O sistema de captação e armazenamento de água de chuvas em 

cisternas adotado pelo P1MC consta de uma área de captação (os telhados), 

dutos de coleta da água (calhas e tubos de transporte da água), o tanque de 

armazenamento da água (a cisterna) e a bomba manual para a retirada 

higiênica da água acumulada. Em áreas rurais sem poluição industrial, a 

água de chuva é em geral de excelente qualidade pela limpeza do ar. Os 

atributos físicos e químicos dessas águas se aproximam à água potável e 

ate podem ser melhores; após escoarem pelos telhados experimentam 

algumas alterações, como aumento das partículas em suspensão e alguma 

contaminação microbiana. A qualidade microbiológica evidencia 

contaminação mais ou menos elevada, que depende dos cuidados 

higiênicos com a água desde sua captação, seguido pelo seu transporte ao 

longo do sistema, seu armazenamento na cisterna, a forma de retirada da 

água da cisterna e sua reserva na residência.  

Para se obter água boa e apta para consumo humano são 

necessários diversos cuidados com o sistema de captação, condução e 

armazenamento da água e com a própria água desde o momento de sua 

coleta. No seu conjunto esses cuidados constituem barreiras sanitárias para 

a preservação e melhoramento da qualidade da água e terminam com a 

desinfecção da água de beber.  

Considerando que a área de captação é o telhado da casa, este 

deve estar limpo antes da chegada das chuvas (varrido, escovado, lavado), 

e deve ser reparado (reposição de telhas quebradas, por exemplo), os 

mesmos cuidados devem ser aplicados aos dutos (calhas de coleta da água 

desde o tetos ate os tutos de descida); a cisterna devera ser lavada por 

dentro uma vez por ano, um pouco antes das chuvas, concertadas as 

eventuais rachaduras e pintada com cal. A bomba manual, útil para retirar 

água sem contato com baldes ou latas usados para outros fins amarrados a 

cordas de higiene duvidosa, deve ser reparada se quebrada. Com uso da 

bomba se tira água da cisterna para levar dentro da casa onde em geral é 

guardada em potes de barros ou tonéis cobertos com panos limpos. Um jarro 

em geral de alumínio é usado para retirar a água do pote, seja para beber 

ou para cozinhar e lavar a louça. Os pontos críticos do sistema quanto aos 

aspetos higiênicos são: os telhados, os dutos, a cisterna, a bomba e o pote 

de barro. Embora bem limpo, o telhado guarda poeiras que poluem a água 

de chuva. Diversos trabalhos mostram que o descarte dos primeiros um ou 

dois milímetros de água de chuva que escoa pelos telhados é suficiente para 

que a água de escoamento subseguinte seja mais limpa, com menor 
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turbidez. Para eliminar esses primeiros mm de água de chuva se incorpora 

ao sistema um equipamento de desvio das primeiras águas de chuva, 

deposito de tijolo e cimento (ou um tubo de PVC ou de outros materiais) cujo 

volume é equivalente ao volume escoado da área do telhado que recebeu 

um mm de chuva. Sabe-se que um mm de chuva por metro quadrado 

equivale a um litro de água. Depois de cheio com água (uns 60 a 80 litros) o 

dispositivo deixa passar a água limpa para a cisterna. Na cisterna, alem da 

lavagem e cuidados com a bomba, as tampas devem estar em bom estado 

e devem permanecer fechadas; baldes ou latas não devem ser usados para 

retirar a água, porque estes ficam depositados no chão, se usam para outros 

serviços e a corda pode estar suja. Dentro da residência a água dos potes 

de barro ou de outros recipientes deve ser clorada. Com aplicação correta 

das barreiras sanitárias a água de chuva captada dos telhados tem 

qualidade próxima de água potável ou potável. Pode, com uma simples 

desinfecção, atingir as condições impostas pela Portaria 2914/2011-MS. As 

famílias beneficiadas com cisternas do P1MC declaram sua satisfação com 

os sistemas de captação e armazenamento e citam repetidas vezes as 

vantagens obtidas. Entre as de maior destaque: o possuir água na própria 

casa e não precisarem ir à sua procura, com perda de varias horas por dia 

nessa tarefa e os danos à saúde associados ao transporte, ao longo de 

vários quilômetros, de recipientes pesados; destacam a grande importância 

da qualidade da água (boa, doce, limpa/transparente) e à diminuição de 

doenças na família.  

Esta ultima vantagem relatada pelos usuários não esta ainda 

confirmada com estudos epidemiológicos. Diversas pesquisas mostram 

presença freqüente de contaminação fecal na água de chuva das cisternas 

e dos potes domiciliares, pela detecção de bactérias indicadoras de 

contaminação fecal (Escherichia coli) (BRITO et al, 2005). Águas de beber 

não devem conter essa bactéria em 100 ml de água; sua presença é um 

alerta da possível contaminação com outras bactérias, inclusive patogênicas 

que causam infecções intestinais com diarréias, vômitos e desidratação, 

entre outros sintomas.  

Para a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003) condições 

dignas de higiene, direito de todo ser humano, são atingidas com 20 litros 

diários de água de boa qualidade por pessoa, a fonte deve estar nas 

proximidades da moradia (máximo de 1 km) e o tempo de coleta e de 

regresso não deve superar 30 minutos. Uma das principais críticas ao P1MC 

é a quantidade de água disponibilizada. O limite de 8,9 ou de 13 litros por 
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pessoa por dia para uso dos beneficiários não corresponde ao volume 

mínimo definido pela OMS, e é uma das causas das famílias continuarem a 

utilizar água para “gasto” das antigas fontes, de qualidade não apta para o 

contato humano. Resultados de Silva, Heller, Carneiro (2012) no Vale de 

Jequitinhonha/MG sugerem que os sistemas de captação de água de chuva 

em cisternas podem não ter causado redução significativa na prevalência de 

diarréias nas crianças, mas citam que o manuseio continuo de águas de má 

qualidade para “o gasto” pelas famílias pode provocar doenças que, 

possivelmente, impedem visualizar melhoras em saúde obtidas pelo uso das 

águas de chuva. Observações deste tipo, junto à alta freqüência de águas 

de cisternas contaminadas com coliformes e E.coli encontradas em várias 

pesquisas indicariam que os sistemas de captação e armazenamento 

domiciliar de águas de chuva nas cisternas não proporcionaram reais 

melhorias na qualidade da água consumida pelos beneficiados do P1MC. 

Entretanto a maioria dos trabalhos destaca que as famílias mantêm hábitos 

que comprometem os resultados, como misturar águas de várias origens na 

cisterna, descuidos com as barreiras sanitárias ou sua não aplicação, 

famílias que não adotaram o uso de água de chuva embora aceitassem a 

cisterna e continuaram a usar para consumo as antigas fontes, entre outros. 

Os “problemas” ou “pontos frágeis” do programa se concentram na 

manutenção e no manejo do sistema que dependem da população usuária, 

responsável pelas ações de limpeza, concerto e captação, armazenamento 

e uso incluído o tratamento domiciliar da água antes do consumo 

(MIRANDA, CEBALLOS, 2010). Estudos com modelos pilotos mostram a 

eficiência das barreias sanitárias, em especial os desvios das primeiras 

águas de cada evento de chuva, o uso da bomba para retirar a água e a 

desinfecção no ponto de consumo (XAVIER et al, 2012; SOUZA et al, 2011; 

CEBALLOS et al, 2010). As deficiências podem ser superadas se houver, 

por parte da população usuária, a apropriação do conceito de qualidade da 

água e saúde para o qual é importante: 1) programas educativos específicos 

com campanhas mais freqüentes que reforcem práticas sanitárias das 

famílias no meio rural tais como higiene, cuidados com a água de beber 

como a desinfecção no ponto final antes do consumo, cuidados no 

armazenamento e uso das águas “para gasto”. Essas recomendações e 

práticas devem ser transferidas para as famílias com ou sem cisterna e que 

fazem uso de outras fontes alternativas de água; 2) treinamentos freqüentes 

dos usuários para o uso correto do sistema de captação e armazenamento 

da água de chuva até o consumo domiciliar com aplicação das barreiras 
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sanitárias; 3) reforçar as ações dos agentes comunitários de saúde e dos 

agentes de vigilância ambiental em saúde e aumentar o numero desses 

técnicos de saúde. Outro passo é considerar a necessidade de uma 

legislação especifica para os denominados sistemas ou soluções 

alternativas não coletivas de fornecimento de água que discrimine os 

deveres e direitos do poder publico e dos usuários; e legisle sobre o 

monitoramento da qualidade da água para consumo levando em conta que 

esses usuários formam parte de uma população de baixa escolaridade e 

renda (ou ate de extrema pobreza). Concluí-se que a água de chuva 

armazenada em cisternas é uma solução saudável que pode ser otimizada 

com programas educativos que estimulem aos beneficiados à conservação 

e o uso correto dos sistemas e das águas utilizadas pelas famílias e com 

legislação especifica que não deposite nos usuários todas as 

responsabilidades de manejo, manutenção e preservação e controle da 

qualidade.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

A coleta de água de chuva para consumo humano é um hábito ancestral 

que acompanha a homem desde suas origens, em especial aqueles 

habitantes das regiões áridas e semiáridas, que apreenderam a armazená-

la durante as chuvas para consumi-las nas estiagens, pratica que mantém 

ainda hoje. No Brasil, nos últimos 11 anos, a técnica de acumular água de 

chuva em cisternas foi amplamente difundida pelo Programa “Um Milhão de 

Cisternas (P1MC)” uma das ações do Programa de Formação e Mobilização 

Social para a Convivência com o Semiárido da ASA, que desde 2003 forma 

parte do “Programa Fome Zero”, com apoio governamental. Foram 

construídas ate o momento 400.000 cisternas rurais unifamiliares que 

coletam a água que escoa dos telhados das residências, que são 

conduzidas por dutos ate as cisternas. Com uma média de 5 membros por 

família, foram beneficiados aproximadamente dois milhões de pessoas com 

água apropriada para beber e cozinhar. Ao atingir a meta de um milhão de 

cisternas serão beneficiadas cerca de cinco milhões dos aproximadamente 

9 milhões de residentes permanentes em comunidades dispersas do 

semiárido com renda de ate um salário mínimo e sem acesso a água potável. 

Entre os benefícios procurados pelo o P1MC alem da diminuição da 

vulnerabilidade hídrica, está a diminuição e ate a erradicação das doenças 

de veiculação hídrica, endêmicas na região e causa de morte de crianças e 

idosos.  

A qualidade da água de chuva depende da pureza do ar (ANDRADE 

NETO, 2004) e em áreas rurais sem poluição industrial pode atingir padrões 
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de água potável, em especial nos aspetos físicos e químicos (BRITO, et al, 

2005;). Descuidos higiênicos com o sistema de captação (telhados), 

transporte (calhas e dutos) e de armazenamento (cisternas) alteram essa 

qualidade e podem torná-la não apta para consumo humano (LUNA, et al, 

2012). Diversos trabalhos mostram água de cisternas com contaminação 

fecal (altos valores de coliformes e Escherichia coli) e presença de cistos de 

protozoários patogênicos e ovos de helminto (XAVIER et al, 2012, 

TAVARES, 2009, KATO et al, 2006). O controle sistemático da qualidade 

dessas águas deve de ser feito pelo poder publico, e detectada 

contaminação microbiana se deve proceder a informar aos usuários e à sua 

eliminação, que se consegue com filtração da água e de cloração ou outro 

processo de desinfecção, técnicas conhecidas pelas famílias do semiárido e 

difundidas pelo próprio P1MC.  

 O Brasil conta com uma legislação avançada em relação à água e 

saúde. A Constituição Federal de 1988 declarou a saúde um direito de todos 

os cidadãos e dever do estado; dois anos mais tarde, a Lei 8.080/1990-MS 

instaurou o Sistema Único de Saúde (SUS) com o princípio da 

“universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência”. São gestores do SUS os estados e os municípios e dentre os 

programas prioritários esta o Programa de Saúde da Família – PSF e as 

Ações Básicas de Vigilância Sanitária. A VAS detecta mudanças do meio 

ambiente que afetam a saúde humana e busca medidas preventivas e de 

controle dos fatores de risco associados com agravos à saúde. As ações são 

executadas pelo Sistema Nacional de Vigilância Ambiental, gerido pela 

Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (BRASIL, 2003). Entre os 

indicadores específicos da VAS esta a qualidade da água para o consumo 

humano que deve satisfazer os padrões legais de potabilidade. Para o inicio 

das atividades de vigilância ambiental da qualidade da água foi necessário 

o cadastramento dos sistemas e das fontes alternativas de abastecimento 

de água para consumo humano, a montagem e funcionamento de uma rede 

de laboratórios com infraestrura suficiente para satisfazer, na época, os 

requisitos da Portaria MS 1469/00 (substituída em 2004 pela Portaria MS 

518/2004 e em 2011 pela Portaria 2914, em vigência). Ainda, a maioria dos 

estados aderiu ao Programa de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada 

à Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA) que realiza o 

monitoramento. Na área rural esses programas e suas ações são 

executados por profissionais da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS), os 

agentes comunitários de saúde (ACS) e os agentes da vigilância sanitária 
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(AVAS), principais atores executivos: fazem as coletas de água, levam para 

os laboratórios, retornam com os resultados, transferem informações às 

comunidades sobre saúde, ambiente e água. Possuem ligação direta e 

bastante especial com a comunidade por terem sido escolhidos dentro das 

próprias comunidades onde atuam, ali são ouvidos e respeitados. Os ACS 

realizam suas atividades no âmbito do Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PCAS) inserido no Programa Saúde da Família (PSF). As 

atribuições de AVAS e de ACS são complementares e aumentam a 

eficiência das ações de promoção da saúde (SOUTO, 2009). O VIGIÁGUA 

coordena e vigia o monitoramento e analises da qualidade das águas da 

rede publica e dos denominados sistemas ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento, embora o Art 4 do CAPÍTULO 1 da Portaria 2914/2011-MS 

anuncie que “Toda água destinada ao consumo humano proveniente de 

solução alternativa individual de abastecimento de água, 

independentemente da forma de acesso da população, está sujeita à 

vigilância da qualidade da água”. A mesma portaria define solução 

alternativa individual de abastecimento de água para consumo humano 

(onde se enquadram os sistemas do P1MC) ao “abastecimento para 

consumo humano que atende domicílios residenciais com uma única 

família.”. Não há outra menção às soluções alternativas individuais na citada 

portaria, tal como um programa de monitoramento, analises da qualidade e 

ações nas comunidades se houver contaminação. Ate o presente, é 

competência das famílias que possuem cisternas os cuidados com a 

manutenção do sistema e com a qualidade da água coletada e armazenada, 

havendo diretrizes para uso de barreiras sanitárias também 

responsabilidade da família, que forma parte do setor mais pobre e 

desatendido do país. Essas pessoas, embora se empenhem, não podem, 

em muitos casos, concertar tubulações e cisternas e controlar a qualidade 

da água, que requer de analise laboratorial. Água contaminada nas cisternas 

impede o cumprimento pleno das metas do P1MC, de erradicação das 

doenças relacionadas com água. Considerando que já são dois milhões de 

pessoas e em breve serão cinco milhões abastecidas por cisternas, é 

importante a incorporação efetiva da solução alternativa de abastecimento 

de água “cisternas unifamiliares” no VIGIAGUA e o registro no SISÁGUA. 

O presente estudo, inserido no Projeto “Água e Cisternas no Semiárido: 

qualidade, tensões e adequações sóciotécnicas” foi desenvolvido em quatro 

Municípios do médio sertão Paraíbano (Patos, Quixabá, Malta e São José 

de Espinharas), com financiamento PROPESQ/2011 - UEPB. O trabalho 
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aqui apresentado delimitou o estudo ao Município de Quixabá no período 

2012 – 2013, por ser o único dos 223 municípios paraibanos que incorporou, 

por iniciativa de AVS e ACS, embora de forma incipiente, o monitoramento 

da água de cisternas no sistema de Vigilância da Qualidade de Água do 

SUS/MS. As perguntas que motivaram o trabalho foram: quais as causas 

que levaram a tal ação? Como se organizaram os órgãos envolvidos, AVAs 

e ACS para essas atividades? Quais foram os resultados e as ações 

executadas posteriormente? Qual a viabilidade de incorporar no VIGIAGUA 

o modelo de Quixaba ate a definição de um plano oficial? Objetivou-se 

analisar a participação dos Agentes de Vigilância Ambiental (AVAs) e dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Quixaba, sertão 

paraibano, no monitoramento sistemático da qualidade da água das 

cisternas e avaliar a possibilidade da incorporação dessa atividade no 

programa já existente de monitoramento e controle da qualidade da água 

dos sistemas coletivos de distribuição de água potável (VIGIÁGUA). 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Local de estudo. O município de Quixabá, localizado na região do médio 

Sertão Paraibano, possui área de 157km2 com 1700 habitantes (633 da zona 

urbana e 1066 da zona rural), e IDH médio de 0.599 (PNUD 2000). 

Predomina o Bioma caatinga, com pluviométria media anual de 432 mm. A 

pesquisa contemplou varias fases:  

Aproximação aos atores sociais: reuniões com Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS- SUS), Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde 

(AVAS/FUNASA). Com ACS e AVAS houve vários encontros, os primeiros 

na secretaria de Saúde com participação do supervisor da FUNASA, o 

diretor da Vigilância Sanitária e o Secretário de Saúde. Visitas às famílias 

foram realizadas nas residências, todas famílias dispersas no sertão 

paraibano, sem acesso à água potável, com cisternas do P1MC. Em visitas 

posteriores foram aplicados questionários sobre condições 

socioeconômicas e hábitos da família, origem, armazenamento e usos da 

água.  

Delimitação da amostra: foram utilizados dados das cisternas do médio 

Sertão fornecidos pelo PROPAC, ONG integrante da Articulação do 

Semiárido (ASA). Das 158 cisternas construídas em Quixabá se escolheram 

10, distribuídas em quatro comunidades: Serrota Vermelha, Motorista, 

Cacimba de Areia e Aroeiras.  
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Coleta e analises da qualidade da água: considerando as formas de 

manejo da água realizado pelas famílias sertanejas se escolheu coletar água 

das cisternas e dos recipientes com água de dentro da casa, destinada aos 

usos nobres. As coletas foram feitas por um membro da família que retirou 

a água da cisterna e dos potes da maneira como faz no dia-a-dia: com balde 

da cisterna e com caneca dos tonéis e potes de barro na residência. A água 

da cisterna foi transferida do balde para garrafas PET de 500 ml para as 

análises físicas e químicas, para as analises microbiológicas 250 ml foram 

acondicionados em garrafa de plástico fosco termoresistente previamente 

esterilizada (121oC/30 minutos) com a tampa protegida com papel metálico. 

Da mesma forma se procedeu na distribuição da água no interior das 

residências. Os parâmetros de qualidade de água investigados foram: 

turbidez, pH, cor, dureza, coliformes totais e Escherichia coli seguindo 

APHA, AWWA, WEEF, (2005). Dados históricos da qualidade da água das 

cisternas foram solicitados à Diretoria da Vigilância Sanitária de Patos. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Município de Quixabá as Unidades de Saúde dispõem de dois 

Agentes de Vigilãncia Ambiental em Saúde (AVAS) e seis Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). Ate o ano de 2009, a vigilância da qualidade 

da água era realizada apenas na rede de abastecimento coletivo de água 

que atende a zona urbana e nos sistemas alternativos coletivos. Os AVAS 

coletam amostras de água em um total dez pontos para análises de 

qualidade no laboratório da Vigilância Sanitária de Patos, que referencia 

esse Município. Em 2010 um aumento significativo no numero de pacientes 

com quadros diarréicos atendidos no Programa de Saúde da Família – PSF 

chamou a atenção das autoridades de saúde do município. Os prontuários 

dos pacientes mostraram vários fatores de risco: todos residiam em 

comunidades dispersas na zona rural sem água tratada, usavam água de 

cisternas com águas de chuva misturadas com águas de carro pipa ou de 

açudes, as barreiras sanitárias não eram aplicadas ou com eficiência baixa 

(limpeza dos telhados, dutos e cisternas), falta de desinfecção da água antes 

de consumo ou uso inadequado do hipoclorito distribuído pelos ACS (doses 

inferiores às necessárias). Com autorização da Coordenação de Vigilância 

Ambiental os AVAs incorporaram no programa de vigilância da água – 

VIGIAGUA a analises das cisternas da zona rural: destinaram quatro 

analises por mês para as águas das cisternas com um calendário rotativo, 
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para atingir maior numero de cisternas, rotina que se manteve mais ou 

menos sistemática ate 2011. A iniciativa partiu dos Agentes de Vigilância 

Ambiental (AVAS) e dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

profissionais que atendem diretamente os habitantes da zona rural e 

realizam pelo menos uma vista mensal a cada família. Os primeiros são 

responsáveis pelo monitoramento da água potável da rede e atuam junto 

com os Agentes Comunitários de Saúde como multiplicadores na 

transmissão de conhecimentos sobre hábitos saudáveis e sustentáveis, 

incluindo a qualidade da água de beber, higiene pessoal e do lar, manejo 

dos sistemas de captação e armazenamento de água de chuva em cisternas. 

E.coli, bactéria indicadora de contaminação de fecal que deve estar ausente 

em 100 ml de água para consumo humano (Portaria 2914/2011-MS) foi 

encontrada em 100% das cisternas enquanto os parâmetros físicos e 

químicos tiveram valores dentro dos padrões de potabilidade (Tabela 1). A 

Tabela 1 mostra contaminação fecal na maioria das cisternas ao longo do 

período de monitoramento. 

 

Ano No de 

Amostras 

C. 

Totais 

E. Coli Turbidez COR PH 

2009 C1 Presente presente 0,05 5 7,53 

2010  C2 Presente presente 0,23 30 7,52 

2010 C3 Presente presente NF 5 7,61 

2010 C4 Presente presente NF 5 7,3 

2010 C5 Presente presente NF 5 7,31 

2010 C6 Presente presente NF 100 7,37 

2010 C7 Presente presente 0,25 5 7,8 

2011 C8 Presente presente 0,48 5 7,33 

2011  C9 Presente presente 0,31 5 7,23 

2011 C10 Presente presente 0,29 10 7,45 

2011 C11 Presente presente 0,21 5 7,78 

2011 C12 Presente presente 0,28 5 7,6 

2011 

2011 

2011 

C13 

C14 

C15 

Ausente 

Presente 

Presente 

ausente 

presente 

presente 

0,33 

0,26 

0,35 

5 

5 

5 

7,48 

7,35 

7,47 

Tabela 1: Qualidade da água de cisternas do município de Quixabá (2009 a 2011) 

   Fonte: Diretoria da vigilância Sanitária de Patos    
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    Os relatos dos AVAS e ACS foram de extrema importância para alertar as 

autoridades de saúde sobre os fatores de risco da água armazenada nas 

cisternas. O fluxo do sistema de vigilância da qualidade da água consiste da 

coleta das amostras pelos AVAS; encaminhamento e analises no 

Laboratório da Vigilância Sanitária do Município de Patos e o envio dos 

resultados à secretaria de saúde. Os AVAS realizam as coletas de água e 

orientam às famílias para otimizar o manejo da cisterna. Os ACS transferem 

ensinamentos de forma continuada às famílias quanto os cuidados de 

higiene e o tratamento da água para consumo. Para AVAS e ACS o surto 

diarréico evidenciou a necessidade de intensificar os ensinamentos de 

higiene e de maiores exigências com as famílias no seu cumprimento, os 

cuidados no manejo das cisternas e das águas armazenadas nas 

residências, destacando a importância da aplicação das barreiras sanitárias, 

entre elas a filtração e desinfecção da água (ANDRADE NETO, 2013).  

     O P1MC propõe cisternas de 16.000 litros de água de chuva de boa 

qualidade, que permitem o uso de 8,9 litros por pessoa por dia durante um 

ano ou de 13 litros ao longo de 8 meses. Devido às necessidades e as 

dificuldades das famílias para obter água suficiente para todos os usos pelos 

baixos índices pluviométricos da região, a prefeitura do município 

disponibiliza frequentemente para o “gasto” carros pipa com água de açude 

ou de poços, e em várias residências essas águas foram colocadas dentro 

das cisternas. Possivelmente essa foi a causa do surto diarréico. 

Nas estiagens prolongadas águas de outras fontes, mas de qualidade 

potável, podem e devem ser armazenadas nas cisternas cujo volume 

garante água de beber e cozinhar para famílias com ate cinco pessoas 

durante um ano, e as águas de gasto devem ser reservadas distantes das 

cisternas com água boa. Analisando-se as operações emergências atuais 

na região, sob as condições climáticas de 2012 e 2013, de seca extrema, se 

destaca a organização do exercito e da defesa civil junto com a prefeitura 

para a distribuição da água com caminhões pipa: a maioria das cisternas do 

P1MC (66,7% das analisadas) é abastecida com água potável pelos 

caminhões pipas cadastrados pelo exercito e algumas cisternas 

selecionadas na comunidade (33,3%) recebem água de açudes ou de poços 

transportadas por caminhões pipa contratados pela prefeitura. As famílias 

sabem a qual cisterna recorrer para cada tipo de água para os diferentes 

usos, não ocorre contaminação da água de beber por mistura de águas de 

diferentes origens. A contaminação acontece de outra forma, associada aos 

costumes que se transmitem de pais a filhos e netos. Ainda, a operação pipa 
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do exercito cuida que a cisterna da Associação de Moradores sempre 

disponha de água potável, e seu uso é publico. Dentro das casas, ponto de 

consumo da água, todas reservam água potável em potes e tonéis para 

beber, higiene pessoal e cozinhar. A analise da qualidade das águas das 

cisternas e do interior das residências mostrou ausência de cloro residual 

em todas e presença de bactérias coliformes (100% das amostras) e E.coli 

(83,33% das cisternas e das residências). Nas entrevistas 80% das famílias 

afirmaram clorar a água antes do consumo, já as conversas informais 

mostraram que não cloram com frequência, e varias famílias declararam que 

os agentes da operação pipa orientam para “não adicionar nada a água” 

porque é distribuída já desinfetada. Entretanto o cloro volatiliza e no uso 

diário da água dos potes, a repetida introdução do caneco para retirar água 

é um fator de risco elevado de contaminação, como se verifica em duas 

amostras contaminadas com E.coli de duas residências, enquanto em uma 

cisterna não foi detectada essa bactéria na outra a concentração foi bem 

menor do que nos potes (50 vezes mais elevada). Os canecos ficam 

expostos em cima do pote e recebem poeiras, também pode ocorrer contato 

das mãos com a água a cada retirada da água (MIRANDA et al, 2010). 

Turbidez, dureza e pH (exceto em duas cisternas) estiveram dentro dos 

padrões de potabilidade da Portaria 2914/2011- MS.  

 

4.CONCLUSÕES 

A adoção de uma sistemática para monitorar a qualidade da água em 

Quixabá evidencia a viabilidade de tal ação em maior escala e sua adoção 

pelo VIGIÁGUA; os resultados são importantes para reforçar e direcionar as 

atividades AVAS e ACS nas comunidades. Evidenciaram também as 

conseqüências nefastas de improvisações na distribuição de água 

independente de sua origem e o manejo inadequado das cisternas para 

reservar água sem garantia de qualidade. O surto diarréico poderia ter sido 

evitado se o sistema oficial de vigilância de qualidade da água para soluções 

individuais estivesse definido e ativo. 

A cobertura com água potável pelo sistema emergencial da operação 

pipa do exercito e da defesa civil mostra a possibilidade de organizar 

instituições e a comunidade na distribuição e usos sem conflitos de águas 

de diferentes origens para usos específicos. Entretanto, falhas no manejo 

relacionadas com orientações desencontradas (clorar ou não clorar antes do 

consumo, por exemplo) continuam pondo em risco a saúde dos usuários. As 

políticas publicas devem cuidar de não terem ações desencontradas que 
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tendem e a se anular entre elas, ou pelos menos dificultar sua aplicação 

efetiva (NOBREGA et al, 2012)  
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1.INTRODUÇÃO  

 

 A educação ambiental, conforme a Conferência Sub-regional de 

Educação Ambiental para a Educação Secundária, ocorrida no Peru, em 

1976, é a ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa tem 

a tomada de consciência de sua realidade global nas relações que os 

homens estabelecem entre si e com a natureza, os problemas derivados 

dessas relações e suas causas profundas.  

A falta de consciência ambiental cria círculos viciosos, nos quais se 

destacam o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, a 

crescente escassez de água potável, a degradação dos solos por erosão, a 

salinização, a poluição dos rios, lagos e mares, e o desmatamento, que traz 

como conseqüência a destruição da biodiversidade com transformações do 

solo, e dizimação da fauna e da flora. A violência ambiental inclui o aumento 

da produção de chip para videogame, uso de combustível para motocicletas 

e aeromodelos, gastos em demasia com roupas e alimentos de 

multinacionais que poluem em larga esfera. 

Trata-se de múltiplas dimensões porque a educação ambiental 

abrange a preservação dos recursos naturais tais como: água, 

biodiversidade, alimentos, solo, além do uso da energia, dos meios de 

transporte, meios de comunicação de massa e do tratamento de resíduos. É 

nítido que o meio ambiente apresenta sinais de esgotamento, diante da 

contaminação dos recursos hídricos, da desertificação, da poluição 
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atmosférica, do aquecimento global, do desaparecimento de florestas, 

reflexo da realidade incontestável da atividade humana sobre a Terra. 

A prática do consumo infanto-juvenil exagerado pode ser percebida 

diante da ausência de educação familiar, e pontualmente, educação 

ecológica, adequadas para formar a consciência de preservação ambiental 

desde logo às gerações de crianças do presente, que serão a geração de 

adultos do futuro. Isso prejudica o desenvolvimento de habilidades voltadas 

à preservação do meio ambiente e o surgimento de valores sociais 

destinados ao bem estar coletivo, e conseqüente, preocupação com o meio 

ambiente, utilizado por todos hoje e amanhã.  

Reconhecendo o fato de que a sociedade global possui os meios e 

está dotada de recursos para divulgar a necessidade urgente da aplicação 

da educação ambiental, atingindo os que usufruem do globo terrestre, deve 

haver preocupação com as desigualdades sociais que dificultam esta 

completa conscientização, pois as medidas adicionais para assegurar que 

os recursos disponíveis sejam usados em benefício da Humanidade, muitas 

vezes alcançam apenas os países desenvolvidos e rechaçam para um canto 

os demais países, incluindo os em desenvolvimento (CUNHA; COSTA, 

2009). 

Conforme Pereira (2008, p. 530) “diante dos graves problemas 

ecológicos enfrentados não só pelo Brasil, mas por todos os países do globo, 

o legislador determinou a Educação ambiental para todos os níveis  

de ensino, de maneira a promover a conscientização da sua importância.” 

(art. 225, § 1º, VI, da Constituição Federal).  

Este trabalho tem como objetivo trabalhar a educação ambiental 

como medida preventiva do consumo infantil exagerado. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, revisando conceitos acerca 

da sustentabilidade e meio ambiente, incluindo a criança e o adolescente. 

Com a finalidade de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, 

de forma que estas possibilitassem a obtenção de respostas ao problema do 

estudo. (PEREIRA, 2012). As informações foram obtidas através de sites na 

internet pertencentes a organizações governamentais e não 

governamentais, utilizando-se de bases de dados, tais como – LILACS, 

Scielo, BVS publicados nos últimos 14 anos em idioma português. Foram 

utilizados de modo complementar livros, cartilhas, monografia e dissertação, 
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no idioma português publicados no período de 2002 a 2008. Foram utilizados 

os seguintes unitermos – cidadania, LDBE, Política Nacional de Educação 

Ambiental, ANDHEP. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A prática que vincula o educando com a comunidade, promove o 

comportamento dirigido a transformação superadora da realidade que 

corrobora com disposto no artigo 1º da Lei 9.795/99, onde “Entendem-se por 

educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,  

bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.” 

 A declaração do milênio estabelece como valores fundamentais às 

relações internacionais, no século XXI: a liberdade, a igualdade, a 

solidariedade, a tolerância, o respeito pela natureza e a responsabilidade 

compartilhada, sendo o respeito pela natureza, compreendido pela 

prudência na administração de todas as espécies vivas e recursos naturais, 

de acordo com os preceitos de desenvolvimento sustentável. Somente 

dessa forma as riquezas imensuráveis da natureza podem ser preservadas 

e restauradas no futuro. O atual insustentável padrão de produção e 

consumo deve ser mudado, para o interesse do futuro bem-estar da 

coletividade. (AMARAL, 2009, p. 355). 

  Conforme o Relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), na atualidade a educação, os cuidados de saúde, a 

proteção social, a habilitação jurídica e a organização social permitem que 

haja a inclusão não discriminada a fim de promover uma estabilidade política 

e social, reforçando a equidade entre homens, mulheres e outros grupos. 

(MALIK, 2013).  

O autor supracitado acrescenta que a inserção da criança e do 

adolescente no Programa das Nações Unidas, como medida preventiva do 

consumo infantil exagerado, com vistas ao desenvolvimento sustentável, 

deve basear-se no reconhecimento da necessidade de transformação do 

indivíduo adulto, bem como da instrução e formação de pensamento voltado 

à preservação do meio ambiente direcionado as mesmas. 

 A Educação Ambiental precisa estar presente em todos os níveis da 

educação escolar, pois o conhecimento a respeito do meio ambiente ajuda 
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a sua preservação, bem como a utilização sustentável dos seus recursos. 

Destarte, deve-se assumir uma perspectiva mais abrangente, não restrita à 

proteção e uso sustentável de recursos naturais, mas que inclua a proposta 

de construção de sociedades sustentáveis. (PEREIRA, 2008, p. 530). 

 Diante desse processo despertar a preocupação individual e coletiva 

para a questão ambiental e garantir um acesso à informação em linguagem 

adequada, contribui para o desenvolvimento da consciência crítica para 

enfrentar as questões ambientais e sociais. Não consiste apenas na 

mudança cultural, mas na transformação social de adultos, crianças e 

adolescentes; assumindo a existência da crise ambiental como questão ética 

e política. (TRIGUEIRO, 2003).  

 É necessário que pais e adultos parem de tratar as crianças e 

adolescentes como objetos dos seus desejos consumistas, fazendo de suas 

atitudes de agressão ao meio ambiente, mero instrumento da falta de 

desenvolvimento biológico, psíquico ou social. É interessante dizer que 

muitos pais e responsáveis, apenas incluem seus filhos, para os deleites do 

consumo, mas não os incluem na responsabilização da preservação das 

gerações futuras.  

 O Fórum Mundial de Educação, realizado em Dakar em 2000 

considerou a educação para a sustentabilidade ambiental “um meio 

indispensável para participar nos sistemas sociais e econômicos do século 

XXI afetados pela globalização”. Isto converge com o Tratado de Educação 

Ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade Global, 

elaborado no Fórum Internacional de Organizações Não-Governamentais e 

Movimentos Sociais, desde a ECO-92, no Rio de Janeiro (CONSUMO 

SUSTENTÁVEL, 2005). 

 As Nações Unidas reforçam a ampliação da Educação para a 

Sustentabilidade Ambiental, por meio da resolução 57/254, declarando a  

década 2005-2015 como a Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável.  

 Neste ínterim, novo marco consolida a Educação Ambiental no 

Brasil, com a Política Nacional de Educação Ambiental, integrada ao 

Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério da Educação.  

 Segundo artigo 7º da Lei nº 9.795/99, a Política Nacional de 

Educação Ambiental envolve, em sua esfera de ação, além dos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 

instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os 

órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
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e organizações não-governamentais com atuação em educação ambiental. 

(BRASIL, 1999) 

 Devem ser desenvolvidas atividades vinculadas aos princípios e 

objetivos fixados por esta lei a fim de se promover, na educação em geral e 

na educação escolar, linhas de atuação relacionadas à capacitação de 

recursos humanos, desenvolvimento de estudos, pesquisas e 

experimentações, produção e divulgação de material educativo, 

acompanhamento e avaliação. 

 Neste sentido, é necessário desenvolver análise comparada ao 

disposto na Constituição Federal, em seus artigos 205 a 217, que asseguram 

e disciplinam, a distribuição e implementação do direito à educação, à cultura 

e ao desporto, extensivo a todos os brasileiros, e, em especial, à criança e 

ao adolescente. (PINTO;WINDT; CÉSPEDES, 2013). 

 A norma constitucional reflete a intenção da Declaração Universal 

dos Direitos da Criança, de 1959, que expressa, no 7º Princípio, que “[...] a 

criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória, pelo 

menos no grau primário”. Ser-lhe-á propiciada educação capaz de promover 

a sua cultura geral e capacitá-la a desenvolver as suas aptidões, sua 

capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, 

em condições de iguais oportunidades, tornando-se membro útil da 

sociedade. (LIBERATI, 2007, p. 65). 

 Dispõe também o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 

53, que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho. 

 Ainda como arcabouço jurídico para o incentivo da Educação 

Ambiental existe a Lei nº 12796/13, Lei de Diretrizes e Base da Educação, 

no seu artigo 1º que dispõe a “educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações de sociedade civil e nas manifestações culturais”, 

demonstrando que o conteúdo da educação possui extensivo significado. 

(BRASIL, 2013) 

 Retomando a Lei nº 9.795/99, a Política Nacional de Educação 

Ambiental, conhecida como Lei da Educação Ambiental possibilita o 

desfecho com a possibilidade de despertar a preocupação individual e 

coletiva para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em 

linguagem adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma 
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consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais 

e sociais. (BRASIL, 1999) 

 Diante do exposto, observa-se o valoroso legado da Educação 

Ambiental no processo de construção de conhecimentos, pesquisa, 

integração, e cidadania de crianças e adolescentes tendo como base valores 

voltados à sustentabilidade, preservação, prevenção e garantia de vida 

saudável e equilibrada para as gerações presentes e futuras, em suas 

múltiplas dimensões. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Apesar dos problemas ecológicos e das ações humanas na 

atualidade permearem diariamente uma mentalidade produtora de riscos, as 

mudanças são possíveis. O indivíduo precisa se empoderar de uma 

consciência ambiental voltada para práticas de sustentabilidade e rupturas 

do atual padrão de desenvolvimento, não necessariamente estas práticas 

geram despesas e custeios, outrossim, orientam ações individuais e 

coletivas que promovam a preservação do meio ambiente integrando-o às 

gerações presentes e futuras. 

 

5.REFERENCIAS 

 

AMARAL, Ana Paula Martins. Um estudo da Declaração do Milênio das 

Nações Unidas: desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental como 

requisitos para a implementação dos direitos humanos em nível global. In: 

BITTAR, Eduardo C. B. (org.). Direitos humanos no século XXI: cenários de 

tensão. Rio de Janeiro: Forense Universitária; São Paulo: ANDHEP; Brasília: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2009, p. 355. 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Base da Educação, Lei nº 12796/13. Disponível 

em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l120796.htm. 

Acesso em 11jul.2013. 

BRASIL, Política Nacional da Educação Ambiental, Lei nº 9.795/99. Brasília, 

1999. Diário Oficial de 28 de Abril de 1999. Disponível em 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em 11jul.2013. 

CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers 

International/ MMA/ MEC/IDEC, 2005. 

CUNHA, Belinda Pereira da. Direitos Humanos e meio ambiente: questões 

sobre a colheita e a queima do bagaço da cana-de-açúcar no Brasil. In: 

A Educação Ambiental Prevenindo o Consumismo Infantil 

A Educação Ambiental Prevenindo o Consumismo Infantil 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l120796.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm.%20Acesso%20em%2011jul.2013


57 

 

Verba Juris: anuário da pós-graduação em Direito. João Pessoa: Editora 

Universitária UFPB, v. 7, n. 7, p. 299, jan./dez. 2008. ______; COSTA, Nálbia 

Roberta Araújo da. Efetividade e cidadania na inclusão da criança e do 

adolescente: meio ambiente, sustentabilidade e crescimento humano em 

razão do princípio da proteção integral e da sadia qualidade de vida para as 

gerações presentes e futuras. In: XVII Anais do Conselho Nacional de 

Pesquisa em Direito. Florianópolis: Editora Boireux, 2009. 

LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da Criança e do Adolescente. 2. ed., São 

Paulo: Rideel, 2007. 

MALIK, Khalid. Relatório do Desenvolvimento Humano 2013. A ascenção do 

Sul- Progresso Humano num Mundo Diversificado. – New York- , 2013.  

PEREIRA, Ismenia Priscilla Ramos. Proposta de Protocolo Investigativo de 

Hipertensão Arterial Sistêmica como Marcador da Doença Renal Crônica. 

Monografia (Curso de Fisioterapia)-Centro Universitário de João Pessoa – 

UNIPE, João Pessoa – PB, 2012. 

PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da criança e do adolescente: uma proposta 

interdisciplinar. 2. ed. São Paulo: Renovar, 2008. 

PINTO, Antônio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; 

CÉSPEDES, Livia. Vade Mecum. Obra coletiva da Editora Saraiva 3.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

TRIGUEIRO, André (Coord.). Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: 

Sextante, 2003. 

 
 
 



58 

 

CAPÍTULO 05 

 

A HORTA ESCOLAR COMO FOMENTADORA DA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E CRITICIDADE AMBIENTAL 

JUVENIL 

  

Lais Duarte BATISTA 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de subsistência 

reflete em contextos que traduzem, sobretudo, os efeitos gerados pelas 

condições ambientais, resultado das transformações oriundas da construção 

de um meio social marcado pelo consumismo conspícuo e produção em 

massa, que propicia o esgotamento dos recursos naturais. Os abusos da 

natureza, em prol do desenvolvimento tecnológico, ocorrido durante séculos, 

implicaram em profundas mudanças a nível ambiental, fazendo-se 

necessário a adoção de medidas corretivas e preservacionistas que 

assegurem o desenvolvimento sustentável da sociedade, tornando-a 

adequada para as futuras gerações (LEFF, 2002).  

A sustentabilidade, segundo Romeiro (2012) envolve um 

desenvolvimento economicamente eficiente, socialmente desejável e 

ecologicamente prudente ou equilibrado, baseado nas limitações dos 

recursos naturais, ou seja, o desenvolvimento sustentável visa à efetivação 

das exigências do presente, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras em suprirem suas necessidades. Nesse sentido, o crescimento 

econômico e o meio ambiente, caminhando em paralelo são prioritários para 

a adoção de uma política ambiental eficiente.  

Para o desenvolvimento dessas ações preventivas frente aos efeitos 

climáticos, tais como, utilização de formas de energia renovável, promoção 

da reciclagem, favorecimento de práticas voltadas para o consumo 

consciente faz-se necessário a fomentação de ações que estimulam o 

desenvolvimento da visão crítica dos indivíduos, capacitando-os para a vida. 

Neste sentido, observa-se a exigência de atuações educativas que relacione 

 
A horta escolar como fomentadora da promoção da Saúde e critididade Ambiental Juvenil 



59 

 

saúde e meio ambiente através de propostas interdisciplinares (ALMEIDA, 

2004). 

O ambiente escolar, como espaço de convivência diária e interações 

sociais, destaca-se como um espaço em potencial para implementação das 

propostas, estratégias e ações que envolvem promoção de saúde e 

coletividade. A horta inserida nesse ambiente pode ser um laboratório vivo 

que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em 

educação ambiental e alimentar unindo teoria e prática de forma 

contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e 

estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado 

entre os agentes sociais envolvidos (MORGADO et al, 2006).  

A proposta da construção de uma horta no ambiente escolar, exposta 

no presente trabalho, apresenta então como premissa, o desenvolvimento 

de estratégias de educação ambiental, desenvolvimento sustentável, 

promoção de hábitos saudáveis, segurança alimentar e nutricional de forma 

a contribuir na compreensão dos alunos acerca do perigo do uso de 

agrotóxicos para a saúde e meio ambiente, além de estimular nesses alunos 

a adoção de hábitos alimentares saudáveis, percepção da necessidade de 

reciclagem, estimulando o trabalho em equipe e cooperação, 

proporcionando um maior contato com a natureza, o gosto pelo cuidar, que 

além de auxiliar na construção do conhecimento e na conscientização da 

necessidade de um estilo de vida menos impactante sobre o meio ambiente, 

funciona como ferramenta integrativa da melhoria da qualidade de vida e da 

construção de cidadãos preocupados com o meio social. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O PINAB – Práticas Integrais da Nutrição e Promoção da Saúde na 

Atenção Básica é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de 

Promoção da Saúde da Universidade Federal da Paraíba que atua desde 

2007 com ações educativas no âmbito comunitário, buscando estimular o 

surgimento de atores sociais com uma postura crítica, participativa, com 

visão humanizada, apostando para isso na educação popular como base 

metodológica.  

É sabido que o ambiente escolar constitui-se de um espaço propicio 

para a implementação de ações sociais, já que este representa um espaço 

integrador, comportando-se como um instrumento de transformação social. 

O PINAB idealizou então, a proposta da horta na escola, como um meio  
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alternativo para fomentação da promoção da saúde através da alimentação 

saudável e da conscientização, pelos jovens, da preservação adequada dos 

recursos naturais.  

Pelo seu caráter cooperativo de melhoramento do ambiente escolar, 

a construção da horta escolar complementou as atividades do programa do 

Governo Federal “Mais Educação”, delimitando seu público-alvo em parceria 

com este programa, abrangendo assim, estudantes do Ensino Fundamental 

I. As atividades foram realizadas na Escola Augusto dos Anjos, no bairro do 

Cristo Redentor, João Pessoa – PB, às sextas-feiras pela manhã, 

quinzenalmente, no período de 2012. 

Inicialmente, como forma de explorar os conhecimentos dos alunos 

acerca dos temas trabalhados na prática da horta, foram explanadas 

questões como sustentabilidade, alimentação saudável, agrotóxico, bem 

como, explicados os objetivos da construção da horta no ambiente escolar, 

utilizando-se da metodologia do diálogo. Em conjunto com professores da 

escola, foi realizado pela comunidade um mutirão para recolhimento de 

garrafas PET, para serem reutilizadas, fortalecendo a idéia de 

sustentabilidade e a importância da reciclagem. As garrafas recolhidas foram 

então levadas à escola, para posteriormente serem cortadas de acordo com 

as necessidades de acondicionamento para o adubo. Sob orientação e 

supervisão das extensionistas, os alunos foram instruídos sobre a forma 

adequada de cortar as garrafas, e em seguida, a terra foi misturada ao adubo 

e transferidas às garrafas, efetuando assim, o plantio das sementes. O 

cuidado com as mudas foi feito diariamente, com revezamento no quadro de 

funcionários durante a semana, e nos finais de semana, o caseiro da escola 

o realizava. Semanalmente, professores levavam os alunos para cuidarem 

da horta, estimulando nestes o cuidado e o trabalho em equipe.  

Além das práticas executadas, a metodologia das rodas de conversas 

também foi explorada, onde os estudantes elegiam temas de interesse 

coletivo e discutiam juntos com as extensionistas, como forma de disseminar 

conhecimento de modo interdisciplinar, estimulando nos alunos uma postura 

critica através de uma formação acadêmica diferenciada, atingindo assim, 

os objetivos do projeto.  
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

O desenvolvimento das atividades de construção da horta na escola 

buscou orientar e conscientizar os alunos quanto à necessidade por 

sistemas de produção menos nocivos e capazes de atender, de forma 

consciente, a demanda de produtos agrícolas de qualidade e processos de 

produção mais limpos, voltados para a ética, a segurança alimentar dos 

povos e a qualidade ambiental.  

Por intermédio dos relatos das próprias experiências dos estudantes 

foi perceptível que poucos estudantes tinham passado pela experiência de 

plantar algo, mas a interação com as extensionistas, que buscaram 

incentivá-los a participarem, pouco a pouco das atividades, facilitou o 

progresso das ações desenvolvidas, permitindo assim, uma abertura para o 

envolvimento geral dos alunos e estimulando o fortalecimento do vinculo 

entre os envolvidos.  

Além de todos os aspectos educacionais abordados durante o 

desenvolvimento das atividades, através da exposição dos temas, dos 

diálogos abordados, o consumo das hortaliças produzidas pelos educandos, 

sempre foi incentivado, informando os estudantes sobre seu valor nutritivo, 

importância do consumo, formas criativas de preparo, de maneira que 

apresentem satisfação ao consumir o que ajudou a cultivar. Desta forma, a 

atividade ajudou a enriquecer a alimentação das crianças e jovens 

participantes, através da mudança nos hábitos alimentares, além de 

despertar o interesse dos alunos pela natureza.  

A partir da atividade, os estudantes tiveram a possibilidade de 

aprender a plantar, regar, cuidar, colher, remodelando sensivelmente a 

relação indivíduo - meio ambiente, intensificando a construção dos princípios 

de responsabilidade e comprometimento com a natureza, com o ambiente 

escolar, com a comunidade, com a sustentabilidade do planeta e com a 

valorização das relações intra-específicas.  

 

4.CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pode-se inferir que por meio da construção de 

hortas nas escolas é possível propiciar discernimento e aptidão aos alunos, 

permitindo-os produzir, selecionar e consumir os alimentos de forma 

adequada, saudável e segura e assim conscientizá-los quanto às práticas 

alimentares mais saudáveis. Os alunos são sensibilizados quanto à 
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importância de se manter um meio ambiente conservado, e são discutidas 

ações humanas conscientes que possibilitam a obtenção desse objetivo. 

Esses conhecimentos podem ser socializados na escola e deslocados para 

a vida familiar e social dos discentes, como mecanismo capaz de gerar 

mudanças na cultura alimentar, ambiental e educacional. 
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CAPÍTULO 06 

 

TI VERDE: SUSTENTABILIDADE NA ÁREA DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Flávio Luiz de Azevedo BRAYNER 

Paulo Gustavo Sabino RAMOS 

Patrícia Verônica de Azevedo BRAYNER 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

A TI Verde - Tecnologia da Informação Verde, surgiu em 2005, é um 

termo mais recente que o conceito de sustentabilidade, usado pela primeira 

vez em 1972 e difundido pela ONU, em 1985. Com a evolução da Tecnologia 

da Informação acontecendo de forma muito rápida, os equipamentos 

tornam-se obsoletos em pouco tempo de uso, com isso, questiona-se: o que 

acontece com esses equipamentos? onde serão descartados? Muitos 

computadores vão para o lixo comum, no qual podem despejar várias 

substâncias tóxicas e com isso agredir o ambiente, prejudicando tanto a 

saúde humana quanto a vida de outros seres.  

Outra forma comum é a incineração, pois a fumaça prejudica a 

atmosfera com substâncias inadequadas para a natureza. Por esse e outros 

motivos surge o conceito de Tecnologia da Informação Verde (TI Verde), que 

é um conjunto de políticas e práticas capazes de garantir que a atividade de 

uma empresa atinja o menor impacto ambiental, viabilizando menores 

gastos de energia, economia dos recursos, e matéria prima especializada, 

ao utilizar normas e padrões a serem adotados. Segundo estudos anteriores, 

os trabalhadores da área não se percebem como agentes ativos do processo 

de aquecimento global, por produzirem consumo de energia além do normal 

e descartarem equipamentos em lugares inadequados. 

Mesmo que a TI Verde não esteja sendo praticada por todos, a 

importância do conceito cresce na sociedade, e nas empresas, pois a 

sustentabilidade é uma preocupação constante. Todas as empresas pensam 

em um modo de se tornarem sustentáveis, já que a preocupação ambiental 

é assunto recorrente no dia-a-dia.  
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Um computador ligado uma/hora por dia consome 5kwh/mês, e que 

ao final de um ano, emite 18 kg de CO² no ambiente, isso significa que ao 

se reduzir uma hora do tempo de operação de um computador doméstico, 

implica na redução da emissão de CO² equivalente à emissão de um carro 

a gasolina percorrendo 120 km/h (AKATU, 2011).  

Outro termo usual de responsabilidade da sociedade e das 

empresas é o lixo eletrônico, pois esse tipo de lixo passa centenas de anos 

para se decompor, e contém vários produtos químicos que podem 

contaminar o meio. Causando doenças e mortes de vários seres vivos, 

inclusive daqueles que fazem parte da cadeia alimentar humana. 

Nessa pesquisa iremos verificar como anda o conhecimento sobre 

a TI verde nas empresas, verificando se existem profissionais com esse 

conhecimento e se existem empresas fazendo a utilização de práticas que 

se preocupam com a sustentabilidade.  

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

A amostra foi constituída por 20 profissionais da área de TI, 

distribuídos aleatoriamente entre gerentes e técnicos de variadas 

instituições. Foram escolhidos esse profissionais pois é o tema que 

prevalece a área de TI. Optou-se por conduzir o trabalho a partir de um 

questionário realizado com tais gerentes e técnicos. O questionário constam 

de 11 questões voltadas à TI verde. O questionário tem o objetivo de medir 

o grau de percepção de ocorrência relativo às políticas utilizadas nas 

empresas, iniciativas sobre sustentabilidade e também verificar se os 

profissionais da área sabem o conceito de TI Verde. As declarações 

receberam valores em porcentagem de respostas para cada pergunta. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o objetivo a que se propõe este estudo, os resultados 

serão apresentados e agrupados em blocos com gráficos de cada questão 

e suas devidas respostas, conforme abaixo:  
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3.1. A Organização conhece o termo TI Verde e sua 

aplicabilidade? 

 
Gráfico 1. Termo TI Verde e sua aplicabilidade 

Dos profissionais entrevistados, 84% declararam que a empresa na 

qual trabalham não conhecem o termo TI verde e sua aplicabilidade, em 

contrapartida 16% informaram que conhecem.  

A TI Verde pode ser definida como um conjunto de práticas capazes 

de garantir que a atividade de uma empresa gere menor impacto ambiental 

(PHELIPE, 2010). Além dela também são usados conceitos, como uso de 

tecnologias "politicamente corretas", que sejam ecológicas e consumam 

menos energia para diminuir a quantidade de CO². 

A TI Verde pode ser considerada como uma nova cultura 

empresarial no tocante a redução do desperdício, envolvendo o 

desenvolvimento e a utilização de soluções que minimizem o consumo de 

energia e de recursos naturais, reduzindo os impactos causados ao meio. A 

prática também incentiva a reciclagem e reutilização dos equipamentos de 

informática. 

O resultado apresentado revela que em sua maioria, os profissionais 

consultados não conhecem o termo e nem a utilização da TI verde em suas 

empresas. Isso mostra que a preocupação com a sustentabilidade na área 

de tecnologia ainda é bem escassa, mesmo sendo esse termo amplamente 

divulgado na mídia. 

3.2. A Organização possui algum(uns) controle de gastos? 

 
Gráfico 2. Gráfico controle de gastos. 
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Observa-se que 32% dos entrevistados declararam possuírem 

organização e controle de gastos com energia elétrica, já 26% possuem 

controle de gasto com papel, 16% possuem controle de descarte de 

equipamentos eletrônicos, e 26% não tem controle de gastos. 

Percebemos que 32% dos entrevistados têm controle de gastos com 

energia elétrica, entretanto podemos dizer que ainda é um pequeno número, 

pois se faz necessário que os departamentos de TI sejam informados sobre 

o valor de suas contas de energia elétrica, o estabelecimento de metas para 

a redução do consumo de energia seja realizado.  

26% dos entrevistados apresentam controle de gastos com papeis, 

esse também é um percentual muito pequeno em relação ao quantitativo de 

entrevistados, pois se faz necessário termos um controle de gastos com 

papel, além de ser economia para as organizações, é também, e 

principalmente necessário para a natureza.  

Dos entrevistados 16% tem controle de descartes de equipamentos 

eletrônicos, um percentual muito irrelevante, visto que a quantidade de 

tempo que esse material descartado de forma incorreta pode levar à 

natureza. O descarte de equipamentos eletrônicos é muito importante nesse 

controle, pois estamos falando em sua maioria de matérias que podem 

poluir, e muito, o ambiente.  

Já 26% dos entrevistados não tem controle de gastos algum, isso é 

muito preocupante, pois sem esse controle, os gastos não poder diminuir e 

demonstra que a empresa também não está preocupada com a TI verde, 

que objetiva a sustentabilidade nessa área. 

Observa-se a necessidade de maior controle, principalmente dos 

descartes de equipamentos eletrônicos, pois em lugares inadequados 

podem degradar e muito o ambiente. 

Segundo Esty e Winston (2009, pg. 166), “toda empresa deve 

monitorar alguns resultados ambientais básicos – os recursos que utiliza e o 

que emite ou elimina”. 

3.3. A infraestrutura de TI da organização tem conhecimento 

das práticas de Virtualização? 
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Gráfico 4. Gráfico, práticas de virtualização.  

 

Do conhecimento das práticas de virtualização, 79% dos 

entrevistados declararam que na organização na qual trabalham, tem o 

conhecimento de tecnologias de virtualização. Segundo Carissimi (2008), 

com a utilização dessas tecnologias reduz-se a emissão de CO² na 

atmosfera e economiza-se com aquisições futuras de hardware, refrigeração 

e energia elétrica.  

Pelo resultado obtido, 79% conhecem o uso dessa tecnologia, que 

é muito eficiente para diminuir o gasto da energia elétrica, além também de 

reduzir gastos como novos equipamentos eletrônicos.  

 

3.4. A Organização recolhe os eletrônicos já usados, quando os 

consumidores não os querem mais? (Organizações que fabricam 

equipamentos eletrônicos). 

 
Gráfico 6. Gráfico, eletrônicos usados. 

 

Sobre o recolhimento dos eletrônicos, 79% dos entrevistados 

declararam que nas empresas na qual trabalham, fazem o recolhimento de 

material eletrônico que não está mais em uso, isso é muito importante, pois 

segundo as Nações Unidas, os lixos eletrônicos demoram centenas de anos 

para se decompor. Porém 21% dos entrevistados, as suas empresas não 

fazem o recolhimento dos eletrônicos não mais utilizados, o que é um 

número bastante elevado. Segundo as Nações Unidas, os brasileiros jogam 

no lixo cerca de respectivamente 96,800 e 22.000 toneladas de 

computadores e celulares, e nem todo esse lixo vai para o local devido.    
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3.5. Existe algum interesse em se implantar a TI Verde na 

Organização? 

 
Gráfico 9. Gráfico, implantação. 

No que diz respeito a implantação da TI Verde nas organizações, 

53% dos entrevistados declararam que nas empresas na qual trabalham, 

tem o interesse de implantar a TI Verde, é um número muito pequeno 

comparado a importância da TI Verde, já 47% dos entrevistando não tem 

interesse em implantar a TI Verde nas organizações. Acreditamos que esses 

números, demonstram o pouco conhecimento das organizações sobre o 

conceito de TI Verde. 

 

3.6. Como é realizado o descarte de equipamentos eletrônicos que não 

são mais utilizados pela Organização? 

 
Gráfico 11. Gráfico, descarte de equipamentos eletrônicos. 

 

Sobre o descarte de equipamentos eletrônicos, 42% dos 

entrevistados declararam que nas empresas na qual trabalham, os produtos 

eletrônicos são descartados em depósitos, porém, isso não é o mais 

recomendável, pois esse tipo de lixo deve que ser descartado em local 

específico. 37% dos entrevistados descartam em local ideal, entretanto 

ainda é número pequeno, 16% dos entrevistados descartem incorretamente 

em lixo comum, prejudicando por conseguinte a natureza, e só 5% dos 

entrevistados dizem que utilizam outro tipo de descarte do material, não 

especificando-o.  
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4.CONCLUSÕES  

 

Na percepção da maioria dos entrevistados, as organizações em 

que eles trabalham não conhecem ou não se preocupam com as práticas da 

TI Verde, embora ainda alguns utilizem deste sistema de gestão ambiental. 

Algumas práticas simples, como por exemplo, a utilização de controle de 

gastos de energia, papel e descartes de equipamentos, demonstram que as 

organizações mesmo sem conhecer as práticas, já fazem alguma iniciativa, 

contudo ainda é irrelevante diante do que se propõe a TI verde.  

Percebemos também que mesmo com o pouco conhecimento nas 

práticas da TI Verde, na sua maioria, os entrevistados não pensam em 

implantar as prática da TI verde na suas organizações, demonstrando 

despreocupação com a sustentabilidade.  

Contudo, pelos dados encontrados, é possível afirmar que mesmo 

com a falta de conhecimento nas práticas de TI Verde, existem práticas 

sendo utilizadas por algumas organizações, ligadas à sustentabilidade e TI 

Verde, mas os entrevistados da pesquisa não conseguem veicular essas 

práticas à imagem de empresa preocupada com o meio ambiente. 

Assim, faz-se necessário repassar os conhecimentos das práticas 

de TI Verde de forma a articulá-las efetivamente a uma política estratégica 

de implantação de uma cultura de sustentabilidade nas empresas. Entende-

se que estas políticas e práticas devam ser parte não só da estratégia, mas 

da cultura das organizações em todos os seus ambientes, para que não só 

os profissionais de TI conheçam, mas sim, todos que fazem parte da 

organização.  

  No entanto, tais questões ainda dividem muitas opiniões, pois não 

são práticas fáceis de serem implementadas, mas que devem fazer parte de 

uma nova cultura na área de TI, sendo imprescindível sua efetivação, com 

isso ganham os profissionais de TI, as organizações e o ambiente como um 

todo. 
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CAPÍTULO 07 

 

O USO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

NO BRASIL 
 

Flávia Maria da SILVA 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

A capacidade do planeta em oferecer os recursos dos quais a 

humanidade precisa para manter o seu padrão de desenvolvimento está se 

esgotando e cada vez mais depressa. A retirada de elementos naturais do 

meio e a sua devolução em forma de poluição desencadeia um processo de 

desequilíbrio extremamente sério e que pede medidas de intervenção, nessa 

realidade, urgentemente. 

Em geral a degradação ambiental decorre do uso e da 

transformação dos recursos naturais e quando seus custos não são pagos 

por aqueles que a geram esses custos tornam-se externalidades para o 

sistema econômico. Assim, os Instrumentos Econômicos estão sendo 

usados de forma crescente em muitos países como mecanismos para 

melhorar o desempenho da gestão ambiental. 

Ao se falar em meio ambiente, não se pode deixar de tocar num 

assunto de alta relevância social, a salubridade ambiental. Ou seja, deve-se 

lembrar de que a preservação do meio está diretamente associada ao bem-

estar da sociedade. Neste sentido, a água se constitui como uma das 

problemáticas mais discutidas neste século. Segundo Juras (2009) mais de 

1,1 bilhão de pessoas não tem acesso à água potável, sendo que 2,3 bilhões 

enfrentam racionamento, e cerca de 2,5 bilhões não dispõem de 

esgotamento sanitário. Em consequência de 3 a 5 milhões de vidas humanas 

são perdidas anualmente por doenças veiculadas pela água. 

Assim, os instrumentos econômicos podem ser considerados como 

alternativas economicamente eficientes e ambientalmente eficazes para a 

implementação de infraestrutura de saneamento básico no Brasil, que por 

sua vez, atua como importante medida para a promoção de um ambiente 

salubre, e consequentemente, para a saúde da sociedade. 
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Os instrumentos de gestão ambiental partem de políticas que podem 

ser públicas ou privadas com o intuito de propiciar as ações necessárias às 

práticas de gestão ambiental. A maior parte está prevista em leis ambientais 

que objetivam a preservação e conservação do meio ambiente. Segundo 

Braga (2009) os principais agrupam-se em três grandes categorias: 

ordenamento territorial; comando e controle e; tomada de decisão. 

Contudo, dos vários instrumentos existentes, destacam-se os instrumentos 

econômicos que vem se avultando como um importante recurso de gestão 

ambiental. 

 

1.1 Instrumentos Econômicos 

 

O uso de instrumentos econômicos dentro de uma política de 

proteção ambiental promove a melhoria ambiental e até mesmo econômica, 

através da maior eficiência produtiva e equidade alcançadas através de 

incentivos que podem ser positivos ou negativos. Ou seja, atuam na forma 

de prêmios (positivos) e na forma de preços (negativo). Segundo Motta & 

Young (1997), os primeiros requerem um comprometimento de recursos do 

Tesouro, enquanto os segundos geram fundos fiscais, adotando-se o 

"princípio do poluidor/usuário pagador”.  

Conforme Motta & Young (1997) há um grande número de princípios 

econômicos gerais que formam a filosofia básica para uma estratégia 

econômica e ambientalmente sustentável. O princípio do poluidor/usuário 

pagador e o princípio da precaução são enunciados com maior frequência. 

O primeiro confere direitos que permitem a internalização de custos que não 

seriam normalmente incorridos pelo poluidor ou usuário (“externalidades”), 

enquanto o princípio da precaução provê um mecanismo para lidar com a 

incerteza dos impactos. Nestes casos os impactos causados ao meio 

ambiente seriam reduzidos por estarem atrelados a prejuízos financeiros.  

O princípio do poluídor/pagador constitui-se como importante 

instrumento econômico, especialmente quando se trata da degradação 

gerada pelas indústrias. Segundo Milaré (2001) apud Motta & Young (1997), 

este princípio assenta-se na vocação redistributiva do Direito Ambiental e se 

inspira na teoria econômica de que os custos sociais externos que 

acompanham o processo produtivo devem ser internalizados. Já para 

Benjamin (1993) apud Motta & Young (1997), o princípio do poluidor-

pagador não se resume na fórmula ‘poluiu, pagou’, pois não se trata apenas 

de compensação dos danos causados pela poluição. Seu alcance é muito 
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mais amplo, sendo incluídos todos os custos da proteção ambiental, 

quaisquer que eles sejam, abarcando os custos de prevenção, de reparação 

e de repressão do dano ambiental, assim como aqueles outros relacionados 

com a própria utilização dos recursos ambientais, particularmente os 

naturais, que têm sido historicamente encarados como dádivas da natureza, 

de uso gratuito ou custo marginal zero.  

Derani (2008) apud Juras (2009) argumenta:  

[...] durante o processo produtivo, além do produto 

a ser comercializado, são produzidas 

“externalidades negativas”. Estas são recebidas 

pela coletividade, ao passo que o lucro é percebido 

pelo produtor privado. Daí a expressão 

“privatização de lucros e socialização de perdas”. 

Com a aplicação do princípio do poluidor-pagador, 

procura-se corrigir este custo adicionado à 

sociedade. A internalização dos custos relativos 

de deterioração ambiental traria como 

consequência um maior cuidado em relação ao 

potencial poluidor da produção, na busca de uma 

satisfatória qualidade do meio ambiente. Por isto, 

este princípio é também conhecido como o 

princípio da responsabilidade, ou, como se refere 

Gomes, princípio da responsabilização pelo dano 

ambiental”, um dos princípios constitucionais de 

defesa do meio ambiente. 

  

Além do principio poluidor/pagador, outros mecanismos constituem 

os instrumentos econômicos, segundo Braga (2009) destacam-se:  

 Certificação Florestal: consiste em reconhecer empresas que 

manejem florestas, naturais ou plantadas, dentro do conceito de 

sustentabilidade, envolvendo critérios tanto ambientais quanto 

sociais e econômicos;  

 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: implantação de projetos 

capazes de emitirem Certificados de Emissões Reduzidas – CERs, 

habilitando-os a negociar como créditos junto à empresas de países 

industrializados;  

 Seguro Ambiental: cria-se um mercado no qual os riscos de 

penalidades por danos ambientais são transferidos para as 
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companhias de seguro. O seguro passa a cobrir não só as multas e 

indenizações, mas também os custos das medidas necessárias à 

recuperação do dano;  

 ICMS Ecológico: corresponde a uma pequena parte do percentual 

arrecadado pelo Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), destinado a compensar e estimular a conservação e o uso 

sustentável dos recursos naturais, caracterizando-se como uma 

notável inovação na política fiscal brasileira;  

 Subsídio à Produção de Água: prevê incentivos financeiros para 

iniciativas de conservação de solo que diminuam os processos 

erosivos e aumentem a infiltração da água e, em consequência, 

promovam a redução da poluição difusa nos mananciais hídricos.  

Vale destacar o uso do ICMS Ecológico como importante 

instrumento econômico voltado para as ações de implementação de 

saneamento básico, principalmente aquelas relacionadas às políticas de 

resíduos sólidos. No estado de Pernambuco, segundo Pernambuco (2006) 

tem representado grande avanço na tentativa de se encontrar um modelo de 

gestão ambiental, com o objetivo principal de proteção e conservação do 

meio ambiente, através de um instrumento econômico que busca compensar 

municípios que atendam a determinados princípios socioambientais.  

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

É irrefutável a premissa de que dentre as etapas de estruturação de 

uma pesquisa científica a metodologia se constitui enquanto ferramenta 

fundamental em nortear, através dos pressupostos teóricos, os caminhos a 

serem percorridos para se obter os resultados ansiados. E para a 

operacionalização metodológica desta pesquisa partiu-se do princípio de 

que é o objeto quem deve definir os procedimentos metodológicos a serem 

adotados, e não o inverso. Portanto, não existe metodologia previamente 

adequada ou inadequada, todas elas têm a sua validez, desde que aplicadas 

aos problemas apropriados e da maneira correta.     

Assim, realizou-se um levantamento documental e revisão 

bibliográfica, por meio do qual elaborou-se o referencial teórico, onde foram 

construídas as discussões teóricas a respeito da problemática. A análise de 

documentos escritos caracteriza-se como importante passo para o 

desenvolvimento de uma pesquisa, despontando como uma estratégia 

metodológica fundamental. E isso se deve a diversos motivos como as 

O uso de instrumentos ecnömicos para Prestação de Serviços de Saneamento Básico no Brasil 



75 

 

rápidas transformações espaciais o avanço nas técnicas e o papel central 

desempenhado pelo Estado no âmbito da prevenção e promoção da Saúde 

Pública, especialmente no que concerne às infraestruturas básicas de 

saneamento. Portanto, documentos como livros; artigos científicos; jornais e 

revistas; e documentos oficiais de governo permitiram a este estudo obter 

informações basilares para sua concretização.      

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Alguns instrumentos econômicos são de regulação governamental, 

sendo gerados pelo poder público como uma forma de estimular ações pró-

ativas que visem a conservação e recuperação ambiental, ou mesmo inibir 

ações que tenham potencial de impacto negativo sobre os ambientes 

naturais. Outros são gerados pelo próprio mercado, independente da 

iniciativa do Estado, sendo chamados de instrumentos de autorregulação. 

Ambos apresentam grande potencial para ampliar a eficácia no controle 

ambiental e na conservação e recuperação dos recursos naturais (BRAGA, 

2009). Destacamos alguns no quadro abaixo: 

Mecanismos de gestão ambiental que incorporam incentivos econômicos 

Regulamento

s e Sanções 

Padrões: O Governo restringe a natureza e a quantidade de poluição ou 

do uso de um recurso para poluidores individuais ou usuários do recurso.  

Taxas, 

Impostos e 

Cobranças 

Cobranças por Uso ou Emissão: O Governo estabelece cobranças de 

poluidores individuais ou usuários de um recurso baseado na quantidade 

de poluição ou de uso do recurso e na natureza do meio receptor.  

Criação de 

Mercado 

Licenças Comercializáveis: O Governo estabelece um sistema de licenças 

de poluição ou de licenças de uso de um recurso comercializáveis. O 

órgão ambiental leiloa ou distribui e monitora o cumprimento das licenças.  

Intervenção 

de Demanda 

Final 

Selos Ambientais: O governo apoia um programa de rotulação que exige 

que se divulgue as informações ambientais sobre produção e disposição 

final. Aplicam-se selos ambientais aos produtos “ambientalmente 

saudáveis”;  

Legislação da 

Responsabili-

zação 

Legislação da Responsabilização Estrita: O poluidor ou o usuário do 

recurso é obrigado por lei a pagar às partes afetadas por quaisquer danos.  

Fonte:Motta & Young (1997). 
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1.2 Instrumentos Econômicos Usados para a Implementação 

do Saneamento Básico no Brasil 

 

Vários instrumentos de gestão ambiental são utilizados para a 

concretização de ações voltadas para o saneamento básico no país. Alguns 

desses instrumentos são regulamentados pelo Estado, como se pode 

observar no capítulo VI a lei do saneamento básico, a qual dispõe sobre os 

aspectos econômicos e socais. O artigo 29 desta mesma lei assegura que 

os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira garantida, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços: 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 

forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos 

para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas 

e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do 

serviço ou de suas atividades; 

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive 

taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades. 

Em seu parágrafo primeiro é observado o disposto nos incisos I a III 

do caput deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para 

os serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes: 

 Prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à 

saúde pública; 

 Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 

serviços; 

 Geração dos recursos necessários para realização dos 

investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do 

serviço; 

 Inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

 Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em 

regime de eficiência; 

 Remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos 

serviços; 
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 Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis 

com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na 

prestação dos serviços; 

 Incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

E em seu parágrafo segundo, poderão ser adotados subsídios 

tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham 

capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o 

custo integral dos serviços. 

Destaca-se ainda, em seu artigo 30 desta Lei, a estrutura de remuneração e 

cobrança dos serviços públicos de saneamento básico que poderá levar em 

consideração os seguintes fatores: 

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes 

de utilização ou de consumo; 

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à 

garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o 

adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio 

ambiente; 

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade 

e qualidade adequadas; 

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos 

distintos;  

VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 

 

4.CONCLUSÃO  

 

Com o nível de desenvolvimento econômico que o Brasil alcançava, 

bem como, o crescimento de sua população, ficava cada vez mais evidente 

a importância de um Plano de Saneamento Básico para o país, visto que 

suas ações são essenciais para a proteção ambiental e, consequentemente, 

para a promoção da Saúde humana. A constituição de políticas públicas 

eficientes, que contemplem a complexidade dos diversos segmentos que 

compõem o saneamento básico, é essencial para a redução dos problemas 

socioambientais advindos da insalubridade do ambiente.  

E por meio desta concepção ficou cada vez mais nítido que a 

funcionalidade desta prática não é eficiente quando apenas é perpetrada 

como uma iniciativa governamental. Para alcançarem-se resultados mais 

contundentes, quando exercido como uma prática coletiva, a comunidade 
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deve assumir um papel relevante na promoção de tais ações junto ao 

Estado, com o propósito de obterem-se resultados mais positivos e eficazes.  

Essas ações visam transformar a relação sociedade-natureza, 

através da constituição de um ambiente salutar ao desenvolvimento 

socioambiental. Nesta linha de raciocínio, uma mudança no padrão de 

desenvolvimento predatório aos recursos naturais é um passo importante na 

promoção deste ambiente idealizado.  

Considerados recursos livres ou de baixo custo, os recursos naturais 

tendem a ser superexplorados. Desta forma, o custo advindo da degradação 

não incide diretamente sobre aquele que degrada, porém reincide sobre a 

totalidade da sociedade. Evidencia-se, portanto, a necessidade da 

internalização dos custos ambientais nas atividades de produção e 

consumo, induzindo uma mudança no padrão de utilização dos recursos 

naturais. 

Portanto a introdução de instrumentos econômicos surge como uma 

ferramenta de grande relevância à prática de medidas que visem a 

conservação e preservação ambiental, bem como, a promoção da saúde 

para a sociedade. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

     A dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus da família 

Flaviviridae, e está difundido principalmente nas áreas tropicais e 

subtropicais do mundo. Atualmente, a dengue é um dos principais problemas 

de saúde pública, pois acomete um grande número de pessoas (BRASIL, 

2002). 

    A transmissão da dengue se dá por meio da picada do mosquito fêmea 

infectada e obedece ao seguinte ciclo: homem infectado com o vírus da 

dengue – A. aegypti – homem sadio (BRASIL, 2010). 

   Como forma de diminuir a incidência de casos da doença no país, foi 

implantado em 1996 o Programa de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa), 

que tinha como principal forma de controle do mosquito, a utilização de 

inseticidas organofosforados, entre esses o temefós, que é utilizado no 

Brasil desde 1967 (MÉLO, 2009).  

   A utilização indiscriminada desse produto causa muitos efeitos deletérios 

ao homem e principalmente ao meio ambiente (D’AMATO et. al, 2002), uma 

vez que pode ser altamente tóxico para uma grande variedade de 

organismos como aves, peixes e invertebrados aquáticos (KERR et. al, 

2009).  
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  Quando considerada a alta resistência do A. aegypti aos inseticidas 

organofosforados (GUIRADO & BICUDO, 2009), verifica-se uma 

amplificação da problemática no uso destas substâncias, uma vez que o 

mesmo está relacionado ao volume utilizado para detetização e a freqüência 

das aplicações, que são cada vez maiores na tentativa de recuperar a 

eficácia do produto. Esse fato só aumenta os danos causados à saúde e ao 

meio ambiente (SISMA et al, 2004).  

   Devido ao crescimento do número de casos de dengue e os prejuízos 

causados por ela na saúde da população e consequentemente na economia 

do país, torna-se extremamente necessária a descoberta de novas 

alternativas no controle do A. aegypti (MARINHO, 2010).  

   Uma dessas alternativas é a utilização de inseticidas botânicos, pois as 

espécies vegetais respondem a diversos estímulos ambientais e apresentam 

importantes interações e adaptações coevolutivas. Esse fato auxilia no 

desenvolvimento de importantes substâncias no metabolismo secundário, 

que funcionam como agentes defensivos contra predadores (ALVES, 2001).   

   O presente trabalho utilizou a Operculina hamiltonii (G. DON) D. F. Austin 

& Staples (1983) como uma alternativa para controle químico do A. aegypti. 

Essa espécie vegetal é uma trepadeira de aspecto ornamental, com caule e 

ramos voláteis, folhas simples, pecioladas e flores vistosas, pendunculadas. 

Possui frutos capsulares e globulosos com sementes pretas (MATOS, 1994). 

É conhecida popularmente como Batata de Purga, pertencente à família 

Convolvulaceae (MATOS, 1994). No Brasil está representada por 18 

gêneros e cerca de 300 espécies (SOUZA & LORENZI, 2005).  

   O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial larvicida da 

Operculina hamiltonii (G. DON) D. F. Austin & Staples (1983) no controle 

populacional do A. aegypti. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

   O estudo foi realizado no laboratório de entomologia da Gerência de 

Vigilância Ambiental e Zoonoses (GVAZ) do município de João Pessoa – 

PB. 

   A Operculina hamiltonii (G. DON) D. F. Austin & Staples (1983) foi coletada 

na Fazenda Experimental Lameirão do Centro de Saúde e Tecnologia Rural 

(CSTR) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) no Município 

de Patos – PB.  
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Foi selecionado o tubérculo da Operculina hamiltonii, o qual foi 

posteriormente fragmentado. Em seguida, foram submetidos à secagem em 

estufa de ventilação forçada a 40°C por 72 horas. Após esse processo, os 

fragmentos do tubérculo foram triturados e acondicionados em reservatórios 

estéreis de cor âmbar.  

   Para a obtenção do extrato aquoso bruto (EAB) da Operculina hamiltonii 

foi mensurado 200g do tubérculo seco e triturado. Depois foi adicionado 

1000mL de água destilada, conforme relatado por Cruz et al (2000). 

Posteriormente esse extrato bruto (EB) foi acondicionado em frasco de cor 

âmbar, onde permaneceu em repouso por 72. Após esse período, o EAB foi 

filtrado. A parte retida no filtro foi pesada e em seguida, desidratada em 

estufa de ventilação forçada a 40 °C por 72 horas, a fim de ser obter o peso 

final da amostra e determinar a concentração matriz da solução. A partir do 

EAB foram feitas diluições com água destilada obtendo as respectivas 

concentrações 20, 10, 5, 2,5 e 1,25%. Os efeitos destas concentrações 

foram comparados aos efeitos da água destilada, controle negativo, e ao 

efeito do temefós a 1%, controle positivo.  

   Foram utilizadas 210 larvas de A. aegypti com 01 dia de vida, as mesmas 

foram adquiridas no Laboratório de entomologia da GVAZ do município de 

João Pessoa. As larvas foram incubadas em placas de Petri contendo o 

controle positivo (Temefós), o controle negativo (água destilada) e os meios 

líquidos do extrato aquoso da Operculina hamiltonii nas diversas 

concentrações anteriormente citadas. Cada placa continha 10 larvas de A. 

aegypti, sendo realizados 7 tratamentos com 3 repetições cada. Em 

delineamento inteiramente aleatório – DIC. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   O resultado geral do experimento está representado na tabela 01, na qual 

é possível observar todos os tratamentos e seus respectivos números de 

larvas vivas (N° L.V.) em função da concentração e do tempo.  

 

Tabela 01. Tratamentos e seus respectivos números de larvas vivas em 

função da concentração e do tempo. (T-) Tratamento com água destilada 

(controle negativo); (T+) tratamento com temefós (controle positivo); (T20) 

tratamento em concentração 20% do extrato aquoso; (T10) tratamento em 

concentração de 10%; (T5) tratamento em concentração de 5%; (T 2,5) 
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Tratamento em concentração de 2,5 %; (T1,25) tratamento em concentração 

de 1,25%. Número de larvas vivas (N°. L. V.).  

 

Período 

 

T (-) 

N° L.V 

 

T (+) 

N° L.V. 

 

T 20 

N° L.V 

 

T 10 

N° L.V. 

 

T 5 

N° L. V. 

 

T 2,5 

N° L.V. 

 

T 1,25 

N° 

L.V. 

Tempo 

Inicial 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

24h 

 

10 

10 

10 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

1 

1 

 

3 

2 

5 

 

10 

10 

8 

 

48h 

 

10 

10 

10 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

1 

 

0 

1 

1 

 

9 

9 

8 

 

72h 

 

10 

10 

10 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

7 

8 

8 

Total 30 

larvas 

0 larvas 0 larvas 0 larvas 0 larvas 0 larvas 23 

larvas 

   O controle negativo (T-) que utilizou a água destilada, apresentou as 30 

larvas vivas, mesmo após 72 horas. Esse resultado já era esperado, uma 

vez que neste meio, as larvas do mosquito estão aptas a se desenvolver 

naturalmente. No controle positivo (T+) que utilizou-se larvicida temefós a 

1%, observou-se que no primeiro dia todas as larvas já estavam mortas.  

   Os tratamentos T20, T10, T5, T2,5 e T1,25 correspondem respectivamente 

às concentrações 20%, 10%, 5%, 2,5% e 1,25% do extrato aquoso da 

Operculina hamiltonii. Nos meios T20 e T10 após 24 horas não foi 

encontrado nenhuma larva viva. Esse resultado é semelhante ao encontrado 

no tratamento T+, mostrando serem igualmente eficazes no combate as 

larvas de A. aegypti.  

   Na análise dos tratamentos T5, T2,5 e T1,25, observa-se que T5 é mais 

eficaz no combate das larvas de A. aegypti, pois com o passar do tempo há 

uma diminuição significativa do número de larvas. Já T1, 25 mostra que 

nessa concentração a planta já não apresenta uma eficiente atividade sobre 

as larvas, sendo então descartada sua utilização, por apresentar, mesmo 

após 72 horas quase o mesmo número de larvas da amostra controle (T-).  
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   De acordo com os resultados do Teste de Friedman (alfa a 5%) Fr2= 37,8; 

gl= 6; p< 0,05, os tratamentos apresentam diferença significativa. Essa 

diferença ocorre entre o grupo controle T- com os grupos T+, T20, T10 e T5. 

Entretanto, para as amostras T 2,5 e T 1,25 não foi observado valores 

significativos, ou seja, os grupos T-, T2,5 e T1,25 apresentam resultados 

semelhantes, mostrando-se ineficientes contra a larva do mosquito. 

   Quando comparados separadamente os grupos T5, T2,5 e T1,25, que 

ainda apresentaram larvas vivas após 24h de tratamento, o Teste de 

Kruskal-Wallis H= 18,2; gl= 2; p= 0, 0001, mostrou diferença significativa 

entre o grupo T1,25 e os grupos T5 (z= 4,0; p= 0,05) e T2,5 (z= 3,2; p<0,05) 

enquanto que os grupos T5 e T2,5 se mostraram semelhantes (z= 0,8; 

p>0,05). Esses resultados sugerem que o grupo T1,25 apresentou 

estatisticamente um número maior de larvas do mosquito da dengue, mesmo 

após as 72h de tratamento com o ativo.  

   Devido à ausência de trabalhos realizados no controle da dengue com a 

Operculina hamiltonii, fez-se necessário abranger a discussão para 

resultados encontrados por autores que estudaram outras espécies de 

animais e plantas. 

   Gomes, et al. (2010) estudando a ação de extratos etanóicos de 

Operculina hamiltonii sobre ovos e larvas de nematóides, observou que na 

concentração de 12% do extrato utilizado, houve uma redução de 77% nas 

primeiras 24 horas.  

   Almeida (2005) utilizando o farelo da Operculina hamiltonii, constatou que 

a mesma pode ser utilizada como alternativa no controle de verminoses 

gastrointestinais de caprinos. Em estudo semelhante ao de Almeida (2005), 

porém utilizando extrato alcoólico da Operculina hamiltonii Junior (2006) 

obteve em seus resultados uma redução de 90% em 60 dias após o 

tratamento do número de ovos por grama de fezes (OPG). 

   Utilizando extrato de folhas de Azadirachta indica A. Juss, Junior et al 

(2010) observou mortalidade em 100% das larvas do A. aegypti apenas 

quando estas eram expostas a concentrações superiores a 20% do larvicida 

estudado.  

     A diminuição da concentração do extrato aquoso da Operculina hamiltonii 

é diretamente proporcional a diminuição da eficácia sobre as larvas de A. 

aegypti. Esse fato também é observado no estudo realizado por Teles (2009) 

com o extrato do óleo essencial da Aniba duckei Kostermans sobre larvas 

de Aedes aegypti, no qual a menor concentração desse extrato apresentou 
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a menor atividade larvicida, correspondendo apenas a 18% da mortalidade 

das larvas. 

   Sendo o extrato aquoso da Operculina hamiltonii um produto natural e, 

portanto menos nocivo ao meio ambiente e a saúde humana, podemos dizer 

que o presente extrato aquoso pode futuramente ser utilizado como larvicida 

no controle da dengue.  

4. CONCLUSÕES  

   Na concentração de 20% e 10% o extrato aquoso da Operculina hamiltonii 

apresenta eficácia no controle biológico das larvas do mosquito Aedes 

aegypti.  

  O extrato aquoso Operculina hamiltonii representa uma forma barata e 

pouco danosa para o meio ambiente e que deve ser considerada uma 

alternativa viável no controle da incidência de dengue.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

Formado por ambientes de raras belezas, os ecossistemas naturais 

brasileiros dispõem de uma biodiversidade extraordinária. Dentre os 

organismos que formam estes biomas, muitos se destacam pela sua 

raridade, beleza corporal, canto ou outro atributo que os fazem alvos de 

interesses econômicos nas mais diversas áreas, tais como, a farmacêutica 

(FREIRE 1996), biomédica (MATOS 1998, CARVALHO 2004) e para 

criadouros domésticos ou de colecionadores (WWF, 1995). 

O tráfico internacional de animais silvestres, principalmente de aves, 

é uma das atividades ilegais mais intensas do Brasil (RENCTAS 2002), 

sendo a família Psittacidae, representada por araras, maracanãs, periquitos 

e papagaios, as aves mais cotadas como animais de estimação devido sua 

beleza, porte físico e por algumas espécies terem desenvolvido a habilidade 

de imitar a voz humana. Um dos importantes fatores que a prática da 

domesticação dessas aves pode causar é a perda da diversidade, uma vez 

que a intensa captura causada pelo tráfico, pode assim acarretar na extinção 

destas espécies. 

Na região Nordeste foram apreendidos, entre os anos de 1992 e 

2000, 108.041 animais silvestres, número superior ao das demais regiões 

(RENCTAS 2001). A Paraíba apresenta uma diversidade de 338 espécies 

de aves, segundo a lista da avifauna paraibana elaborada por SCHULZ-
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NETO (1995). Destas, nove espécies pertencem a família psittacidae, onde 

quatro estão classificadas como espécies ameaçadas (IUCN 2004).   

O presente trabalho tem como objetivo analisar a forma de manejo 

e o estado físico resultante das condições de criação em cativeiro de 

psitacídeos (cordata; psittaciformes), nas cidades de Santa-Helena e Zabelê 

localizadas no Estado da Paraíba, Brasil. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram realizadas coletas de dados nos municípios de Santa Helena 

e Zabelê através de questionários investigativos e registro fotográfico dos 

animais identificados, com a finalidade de elaborar uma lista faunística das 

espécies de aves mantidas em cativeiro e um levantamento das formas de 

captura e/ou aquisição, procedência, descrição do recinto, alimentação 

fornecida e estado físico do espécime. 

O município de Santa Helena está localizado a 38°38’16” oeste e 

06°43’12” sul, na mesorregião do Sertão Paraibano, limitando-se com o 

Estado do Ceará. O município de Zabelê, também de clima semi-árido, está 

localizado a 37°05’52” oeste e 08°04’33” sul, na mesorregião da Borborema. 

Faz Limite com os municípios de Monteiro, São Sebastião do Umbuzeiro e 

com o Estado de Pernambuco. 

 As análises dos dados foram feitas no Microsoft Excel 2007 ®. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos no município de Santa Helena verificaram que 

das 45 residências visitadas, 15 apresentavam animais silvestres, 33,3%. 

Destas, 8 eram psitacídeos, um percentual de 53,3% da amostra. Todas as 

residências apresentaram um exemplar, com exceção de uma, que abrigava 

dois exemplares. Das espécies encontradas, 50% corresponderam a 

Aratinga cactorum (periquito da caatinga), 25% de Amazona aestiva 

(papagaio verdadeiro) e outros 25% de Forpus xanthopterygius (tuim de asa 

azul).  

A percepção dos moradores em relação aos animais silvestres 

mantidos em cativeiro, mais da metade consideram que os animais são 

domésticos, 20% que não e 24% que não sabiam responder. Isso indica 

fortemente que os indivíduos confundem ou não sabem distinguir a 
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domesticação de uns poucos espécimes com o fato de que estas espécies 

de aves são animais silvestres e, portanto protegidas por Lei federal. 

Segundo o IBAMA (2008), os animais silvestres são aqueles 

pertencentes ás espécies nativas, migrantes e quaisquer outras, aquáticas 

ou terrestres, que tenham sua vida ou parte dela ocorrendo naturalmente 

dentro dos limites do território brasileiro e suas águas de jurisprudência. Já 

os animais domésticos são aqueles que por meio de processos tradicionais 

e sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico tornaram-se 

doméstico possuindo características biológicas e comportamentais em 

estreita dependência do homem. 

Ao serem questionados os motivos que levaram a optar por aquele 

animal, 11% afirmaram que o que mais o incentivou foi à capacidade de falar 

apresentada por alguns destes animais, 44% dos criadores por ser um 

animal bonito e 45% responderam que simplesmente gostam dele (figura 1). 

SICK (2001) afirma que dentre outros atrativos, espécimes da família 

Psittacidae é bastante procurado devido a sua beleza corporal o que 

corrobora com os resultados encontrados. 

Em cativeiro, foi evidenciado que a alimentação fornecida aos 

animais é inadequada e sem nenhuma restrição quanto ao tipo, quantidade 

e qualidade nutricional. Verificou-se que os criadores de psitacídeos serviam 

para seus animais além da água, outras bebidas tais como café, suco e até 

leite. Todos os criadores relataram que mantém seus animais a base de 

comida caseira sem nenhuma diferença da alimentação que é consumida 

pela família. Itens como arroz, feijão, macarrão fazem parte do cardápio 

diário destes animais mantidos em cativeiro. A dieta ainda é complementada 

com biscoitos, pão com café, frutas, verduras e sementes tais como milho e 

girassol (tabela 1). 

Figura 1. Aspecto levantado pelos enrevistados sobre o que levou a 

aquisição dos psitacídeos em cativeiro .  
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Tabela 1. Alimentos mais fornecidos aos psitacídeos observados na cidade 

de Santa Helena-PB, 2010. *Corresponde aos números de citações pelos 

moradores. 

 
 

Em relação ao recinto que os animais são mantidos, verificou se que 

estes oferecem pouco conforto e escassa condição para a manutenção da 

higiene do animal (figura 2). Assim os animais são vítimas de inúmeras 

formas de maus tratos e falhas de manejo, levando-as à condição 

suscetíveis ás infecções, como as helmintoses e coccidioses (SILVA & 

ATZIGEN 1999).  

Alimentos N*

Arroz 8

Feijão 8

Macarrão 8

Batata doce 8

Milho 8

Semente de girassol 2

Banana 4

Maçã 4

Mamão 4

Laranja 5

Melancia 3

Verduras 3

Pão com café 5

Biscoitos 2

Leite 4

Suco 2

Pipoca 1
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Figura 2. Condições de manutenção para Amazona aestiva mantidas em 

cativeiro na cidade de Santa Helena-PB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na natureza, a dieta de psitacídeos inclui frutos, bagos, flores, brotos 

de plantas, leguminosas, insetos, larvas e sementes. Também foi observado 

a ingestão de pólen e néctar. Trabalhos realizados com o periquito-da-

caatinga (Aratinga cactorum) no seu habita natural indicaram que os itens 

mais consumidos pela espécie são sementes de leguminosas. Também foi 

observada a ingestão de polpa de frutos, folhas, látex e flor (BARROS & 

MARCONDES-MACHADO 2000). Entretanto em cativeiro, estes animais 

são considerados granívoros. 

Na cidade de Zabelê, foram visitadas 75 residências, não 

observando a presença de nenhum animal silvestre durante a pesquisa. 

Relatos obtidos durante a entrevista afirmaram que existe uma intensa 

fiscalização por meio da cidade limitante, Monteiro-PB, o que pode explicar 

a ausência de registro destes animais durante o estudo. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados mostraram que existe uma prática ilegal de captura 

das espécies de psitacídeos no estado da Paraíba. O trabalho de 

fiscalização realizado pelo IBAMA na cidade de Zabelê - PB demonstrou 

uma repressão para a prática do tráfico na localidade, sendo uma forma 

eficaz aliada à educação ambiental, uma das melhores maneiras de 

combate ao tráfico.  
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No entanto, o estudo realizado em Santa Helena - PB revelou a 

presença de psitacídeos mantidos em cativeiros, onde os animais sofrem 

diferentes tipos de maus tratos desde forma de manutenção até a captura 

desses animais de seu habitat natural nas proximidades da região. A 

proximidade de núcleos urbanos com áreas de habitat desses animais vem 

estimulando a criação de animais da fauna silvestre em ambientes 

domésticos. Desta forma, este trabalho ressalta a necessidade de uma 

conscientização na região por meio de educação ambiental que possam 

diminuir a prática da captura dos psitacídeos e de outros animais silvestres.  
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CAPÍTULO 10 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história do semiárido brasileiro (SAB) esta associada intimamente às 

secas, com impactos que confluem para um mesmo efeito: dificuldades para 

o desenvolvimento social e econômico regional. Abrange uma extensão de 

969.598,4 km2, incluindo nove estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais (BRASIL, 

2005). É o semiárido mais chuvoso do mundo e o mais populoso, com 22 

milhões de pessoas que representam 11,8% da população brasileira (IBGE, 

2006).  

Caracterizado por índices pluviométricos médios anuais de 800 mm 

distribuídos em 3 a 5 meses do ano, a região é marcada por duas épocas 

climáticas: uma de seca ou “verão”, mais prolongada, e outra mais curta, de 

“inverno” e com chuvas. Considerando-se o porcentual de dias com déficit 

hídrico no período 1970-1990, pesquisadores calculam déficit hídrico de 

70%. A irregularidade temporal e espacial das chuvas junto às altas 

temperaturas e à elevada evapotranspiração causam altas perdas da água 

de represas e rios e caracterizam a elevada vulnerabilidade hídrica do SAB 

(VIEIRA, 2002) Acompanhando o clima, os açudes se enchem e 

transbordam (sangram) com as chuvas e podem ate secar na estiagem ou 

verão, todos os anos. Essa dinâmica altera a qualidade da água ao 

concentrar na seca os sais, matéria orgânica, nutrientes e detritos em geral. 

Armazenar água de chuva em barreiros e cacimbas para usar nas 

estiagens é uma pratica milenar dos habitantes do semiárido; permite, nos 

momentos de escassez a disponibilidade desse importante líquido para 

beber, cozinhar e higiene pessoal, irrigar as culturas e saciar os rebanhos 

(MOLLE e CADIER, 1992).  
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A palavra açude é de origem árabe, “as-sudd”, significa represa, 

“obstáculo” para armazenar água. Os açudes teriam sido introduzidos no 

Brasil pelos portugueses que apreenderam a construí-los do povo árabe, 

durante a ocupação da península ibérica. A construção dos primeiros açudes 

no SAB ocorreu pela necessidade de água e energia hidráulica para os 

moinhos dos engenhos na zona da mata. Posteriormente, com a ocupação 

dos sertões, para a criação de gado. No inicio do XX, com a fundação da 

DNOCS, se consolida a açudagem para fornecer águas às populações, para 

uso na irrigação, para criação de animais e produção de energia. 

Até 1992 se calculava no SAB mais de 70.000 pequenos açudes 

com mais de 10.000 m2 de espelho de água, fundamentais para a 

sobrevivência das famílias sertanejas. Na mesma época havia entre 1500 e 

2000 açudes com capacidade superior a 100.000 m2 e aproximadamente 

450 com mais de um milhão de m2 (MOLLE e CADIER, 1992). Mas, não 

houve atualização desses dados. 

O lançamento de dejetos em rios e lagos é tão antigo quanto a 

história do próprio homem. Os rios diluíam os dejetos porque as 

comunidades eram pequenas. O aumento acelerado da população com a 

revolução industrial no século XVlII, incrementou a produção de lixo e 

esgotos. Após a segunda guerra mundial mais de 2.000 lagos de Europa e 

Estados Unidos estavam eutrofizados por terem sido usados para o descarte 

de resíduos (VOLLENWEIDER, 1965). Hoje a população mundial ultrapassa 

7 bilhões de habitantes, destes, 2,6 bilhões (40%) não tem acesso à rede de 

coleta nem tratamento de esgotos; são 200 milhões de toneladas de dejetos 

humanos lançados anualmente nos rios e lagos (OMS, 2008). 

A eutrofização é o processo de aumento de nutrientes na água e 

consequênte crescimento luxuriante de organismos fotossintetizadores 

(algas, cianobactérias e macrófitas aquáticas). Corpos aquáticos eutróficos 

deixam de ser úteis para consumo humano. Crescimento abundante de 

cianobactérias (florescimento ou bloom) confere sabor e odor à água pela 

produção de metabólitos secundários, que podem ser tóxicos o como  2-

metilisoborneol (MIB) e trans-1,10-dimetil-trans-9-decalol (geosmina) que 

detectados em baixas concentrações (5 a 10 ng/l ) e deixam “cheiro e gosto 

de terra e mofo” (LIBÂNIO, 2010). 

Floração ou bloom de cianobacterias é o aumento da concentração 

destas em relação à densidade média quantificada ao longo dos anos. 

Aceita-se como floração concentrações acima de 20.000 células/ml, ou seja, 

2x104cel/ml; em algumas florações se quantificaram 10x105 cel/ml ou 
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superiores. Formam uma nata verde densa na superfície da água, com 

aspecto desagradável e em geral com linhagens produtores de toxinas 

liberadas após da morte celular. Cianotoxinas, MIB e geosmina não são 

removidos facilmente com tratamento convencional da água (Di 

BERNARDO et al, 2010).  

 As cianotoxinas são classificadas segundo seu efeito em: 1) 

neurotoxinas, alcalóides organofosforados de rápida ação no sistema 

nervoso, podem causar morte por parada respiratória em poucos minutos; 

2) hepatoxinas, constituídas por peptídeos cíclicos ou alcaloides 

hepatotóxicos, com ação mais lenta que afetam o fígado; 3). lipossacarídeos 

(LPS), endotoxinas dermatóxicas que causam irritação ao contato. 

Registros de intoxicações com cianotoxinas existem desde o século 

XIX, com mais de 66 episódios ao redor do mundo. No Brasil, há evidências 

epidemiológicas da ocorrência de florações de cianobactérias e a morte de 

88 pessoas entre 200 intoxicadas pelo consumo de água do reservatório de 

Itaparica (Bahia), entre março e abril de 1988 (TEIXEIRA et al, 1993). O mais 

marcante ocorreu  em Caruaru (PE) em 1996, quando faleceram 60 de 123 

pacientes renais crônicos com quadro clínico de hepatotoxicose, após 

sessões de hemodiálise, sendo confirmados intoxicações por cianotoxinas 

(CARMICHAEL et al, 2001).  

Cerca de 50 a 75% das florações de cianobactérias apresentam 

linhagens toxigénicos. As toxinas causam desde leves intoxicações até 

tumores, cânceres e morte (XIE, et al, 2007;). Ainda, se bioacumulam e 

biomagnificam em crustáceos e peixes podendo causar as alterações 

citadas ao longo da cadeia alimentar (CHORUS, BARTRAM, 1999; 

AZEVEDO, 2005). São produtores de hepatotoxinas linhagens dos gêneros 

Microcystis, Anabaena, Planktothrix (Oscillatoria), Nostoc, Anabaenopsis, 

Aphanocapsa, Arthrospina e uma espécie do solo, Haphalosiphon 

hibernicus. Apresentam espécies neurotóxicas Anabaena, Aphanizomenon, 

Oscillatoria, Lyngbya e Cylindrospermopsis (CEBALLOS et al, 2006; 

SANT’ANNA et al, 2008). No Brasil foram descritas florações com liberação 

de toxinas na região amazônica, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

São Paulo, Pernambuco, Pará, Paraíba, entre outros.  

Os açudes nordestinos acompanham as variações climáticas 

regionais. Na estiagem do verão, com a significativa diminuição do volume 

de água se concentram os nutrientes e matéria orgânica, aumentando a 

produção primaria, consequentemente a eutrofizaçao (HUSZAR et al.,2000). 
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Esse fenômeno, típico do semiárido, foi observado primeiro por Wright (1934 

apud ESTEVES, 2011)) no açude Bodocongó (“águas que queimam o corpo” 

em língua Tupi), em Campina Grande/PB. Nos açudes com usos múltiplos 

se somam os impactos às vezes conflitantes (consumo humano e 

piscicultura, por exemplo), as descargas de esgotos e o escoamento 

agropastoril. Gera-se um ambiente eutrófico apropriado à predominância de 

cianobactérias toxigênicas (MOLICA et al, 2009). Esse panorama se observa 

com maior frequência nos últimos 20 anos no mundo todo com destaque nas 

regiões semiáridas. Estimulam a eutrofização a morfologia dendrítica dos 

açudes com braços de águas sem turbulência, o longo tempo de detenção 

da água, a alta temperatura ambiente e as longas horas de luz que 

favorecem a fotossíntese, entre outros fatores (CHORUS e BARTRAM, 

1999; BOUVY, et al, 2000; MOLICA, AZEVEDO, 2009)  

Pesquisas que avaliem o processo de eutrofização e a evolução do 

estado trófico são valiosas para poder detectá-la nas fases iniciais, 

facilitando a tomada de decisão de medidas preventivas ou de recuperação 

antes que as florações se tornem freqüentes e tóxicas e dificultem o uso 

dessas águas. Nesse contexto, o presente trabalho estudou o processo de 

eutrofização e aproliferação de cianobactérias toxigênicas em açudes da 

Paraíba, com base em pesquisas bibliográficas.  

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho, de cunho bibliográfico, usou numerosos textos sobre a 

problemática da eutrofização em mananciais paraibanos e suas 

consequências: a proliferação de cianobactérias produtoras de cianotoxinas. 

A busca da bibliografia foi realizada em bibliotecas das universidades 

(UFPB, UFCG, UEPB), em periódicos e anais de eventos científicos. A 

pesquisa desenvolveu-se em vários níveis: 1) científicos: contribuição ao 

conhecimento da evolução da qualidade da água de mananciais paraibanos; 

2) tecnológicos: organização de dados que contribuirão para ações de 

gestão (prevenção da eutrofização ou seu retardo), como diminuição da 

contaminação na bacia pelo tratamento de esgotos, etc.; e propostas de 

melhorias no tratamento de água, para eliminar eventuais cianotoxinas; 3) 

meio ambiente: níveis de eutrofização, cianobactérias, efeito das 

cianotoxinas na biota; associação da qualidade da água/qualidade de 

vida/saúde/qualidade ambiental. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Bacia hidrográfica, qualidade da água e indicadores do nível de 

eutrofização. Entende-se por bacia hidrográfica a área de captação natural 

da água da chuva que escoa superficialmente para um corpo de água ou 

seu contribuinte. Seus limites são definidos pelo relevo, sendo divisores de 

águas as áreas mais elevadas. O corpo de água principal dá o nome à bacia 

e recebe contribuições dos efluentes. Portanto, a qualidade da água de 

reservatórios e rios deriva dos ambientes naturais e antrópizados onde se 

originam, ficam armazenadas ou circulam. Alterações na bacia hidrográfica 

interferem no ciclo hidrológico e na qualidade da água resultado da interação 

com sua bacia hidrográfica (MARGALEF, 1983). 

O estado trófico de ambientes aquáticos se baseia no estudo de 

múltiplas variáveis interrelacionadas, sendo dinâmico, variável ao longo do 

tempo, por depender das condições da bacia hidrográfica. Para definir o 

estado trófico se utilizam Valores Máximos Permitidos de diferentes 

variáveis de qualidade e Índices de Estado Trófico, que são valores únicos 

obtidos pela combinação das concentrações das variáveis qualitativas 

indicadoras de eutrofização. As mais usadas são: concentração de fósforo 

total, de ortofosfato solúvel, de clorofila a (indica indiretamente a 

concentração da biomassa fitoplanctônica) e transparência de Secchi (mede 

a profundidade de penetração da luz fotossinteticamente ativa na coluna de 

água). 

A Paraíba com uma extensão de 56.584 km2 possui 11 bacias 

hidrográficas e 70% de seu território antropizado. Tem 123 reservatórios 

com capacidade superior a 15 milhões de m3 para abastecimento público. 

As maiores bacias hidrográficas, as do Rio Piranhas - Açú (26.047 km2) e do 

Rio Paraíba (20.071,83 km2), que ocupam 82% da área do Estado e 

possuem os maiores potenciais de acumulação (67% e 28% 

respectivamente). A parte paraibana da bacia Piranhas-Açu comporta 68 

açudes, o maior, o sistema Curema-Mãe D’Água armazena 1,3 bilhão de m3; 

destinados ao abastecimento urbano e rural, irrigação, geração de energia 

elétrica e outros usos que estimulam o desenvolvimento regional. A bacia 

hidrográfica do rio Paraíba, ocupa 38% do estado, apresenta 38 grandes 

reservatórios e esta dividida numa sub-bacia, a do rio Taperoá, e três 

regiões, Alto, Médio e Baixo Rio Paraíba (PERH, 2006).  
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3.2. Estudos limnológicos nos açudes paraibanos e o avanço da 

eutrofização. 

  

A limnologia brasileira se iniciou no nordeste, em Campina Grande, 

Paraíba, com a criação da Comissão Técnica de Piscicultura do Nordeste, 

em 1933. A CTPN, subordinado á inspetoria de Obras Contra as Secas – 

IOCS, mais tarde DOCS, sediada em Campina Grande, funcionou como o 

principal centro limnológico do Brasil até meados de 1940. O limnólogo 

Stillman Wright, pesquisador dessa instituição, estudou o açude Bodocongó, 

próximo aos laboratórios da CTPN, no prédio onde funcionou o LAC – 

Laboratório de Analises Clinicas da UEPB, na junção da rua Antenor Navarro 

com a rua João Pessoa. Estudou também os açudes Puxinanã, Velho, 

Simão, Tanquinhos e Juazeiro e definiu os padrões de estratificação térmica 

e química de circulação da água de esses açudes rasos. Pela sua elevada 

produtividade Wright classificou todos como eutróficos. Observou pela 

primeira vez o aumento da concentração de cloretos e carbonatos na seca, 

pela concentração dos sais naturalmente presentes na composição 

geológica da região (ESTEVES, 2011). Leprun (1983), 40 anos depois fez 

avaliou a salinidade das águas superficiais do nordeste, destacando a 

composição Cl- > HCO3- >SO4=.  

Drouet e colaboradores em 1938 pesquisaram o fitoplâncton e 

destacaram abundancia de “algas azuis (cianobactérias) diatomáceas em 

diferentes açudes paraibanos. Schubart (1935 – 1941, apud ESTEVES, 

2011), em Pernambuco, advertiu os impactos dos efluentes dos engenhos 

de açúcar nas alterações da biota aquática. Em 1990 Chamixaes relacionou 

as cianobactérias do açude de Apipucos com a eutrofização divido às 

descargas de vinhoto assim como os processos de decomposição anaeróbia 

no hipolimnio com liberação de amônia. Melo e Chacon (1987), no açude de 

Soledade (PB) observaram baixa produtividade embora não inibitória para 

peixes. Em 2006 esse açude estava eutrofizado, com florescimentos de 

cianobactérias e morte massiva de peixes, com dominância de Microcystis 

aeruginosa e Planktothrix agardhii (VASCONCELOS et al, 2011)  

Em 1995 Ceballos compara o nível de eutrofização dos açudes 

Velho, Bodocongó (ambos urbanos) e Boqueirão (Epitácio Pessoa), na 

seção do Alto Rio Paraíba. Enquanto Boqueirão variava entre oligotrófico 

nas chuvas e mesotrófico na estiagem, Bodocongó era eutrófico e o Velho 

flutuava entre eutrofico e hiper-eutrofico, com menor eutrófia nas épocas de 

chuvas. Os gêneros dominantes foram Microcystis, Oscillatoria (Planktothrix 
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sp), Rhaphydiopsis (CEBALLOS, 1995). Drouet et al, (1938, apud 

ESTEVES, 2011) consideraram Rhaphydiopsis típico de ambientes 

eutróficos do semiárido com águas alcalinas (pH > 8). No mesmo trabalho, 

das primeiras décadas do século XX, destacaram a presença de Microcystis 

no açude Velho, com florações esporádicas. Outros estudos no açude 

Epitácio Pessoa são os de Araújo Jr, (2009); Diniz (2005) e o PELD 

(VASCONCELOS et al, 2011). 

Em 1995 não havia estudos sistemáticos de produção cianotoxinas, 

que se tornaram importantes um ano depois, em 1996, com a morte de 60 

pacientes em uma clinica de hemodiálises em Caruaru/PE, e que foi a 

primeira confirmação presencial de mortes humanas por intoxicação com 

cianotoxinas: microcistina LR e cilidrospermopsina (CARMICHAEL et al, 

2001). 

Na legislação do Brasil as cianobactérias e suas toxinas foram 

incluídas como parâmetros de monitoramento na Portaria 1469/2000 do 

Ministério da Saúde, substituída pela Portaria 518/2005 e pela portaria 

2914/2011, atualmente em vigor. Esta obriga a determinação de microcistina 

LR e de saxitoxina na água tratada, e estabelece como valor máximo 

permitido 1,0 μg.L-1 para MC-LR e 3,0 μg.L-1, equivalente STX. Recomenda 

a análise de cilindrospermopsina na água potável só quando forem 

detectados gêneros potencialmente produtores no ponto de captação do 

manancial e o mesmo para anatoxina – a (s). Quando o número de 

cianobactérias no ponto de captação exceder 20.000 células ml-1 o 

monitoramento deve ser semanal.  

Em 2009 Araújo Júnior fez um estudo retrospectivo da evolução 

temporal dos níveis tróficos do Açude Epitácio Pessoa, que abastece mais 

de 500.000 pessoas, usando dados de 1989 ate 2008, assim distribuídos: 

1998 a 1991 de Ceballos (1995); 2002 ate 2003 de Diniz et al (2005) e de 

2005 a 2008 do LEAq/UEPB. Os resultados são apresentados nas figuras  
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1 e 2, mostrando variações de fósforo total e clorofila a com o volume 

de  

água nas secas e nas chuvas. A variação do IET de Carlson, 

modificação Toledo Jr, (1983) evidencia a passagem de este açude de oligo-

mesotrófico para meso-eutrófico, em 17 anos. Fósforo total (áreas agrícolas) 

causou o maior impacto, embora inferior nas chuvas. Clorofila teve esse 

comportamento, menos acentuados. A figura 3 mostra as variações 

temporais do IET com o volume da água.   

 

 
Figura 2. Variação da Clorofila “a” e Volume no açude Epitácio Pessoa (1989 a 

2008),. Fonte: Araújo, 2009. 

 O açude São Salvador (Sapé/PB) foi estudado por Ceballos et al, 

(1999). Níveis eutróficos e predominância de Oscillatoria foram encontrados 

após 2 anos de concluída sua construção, associados às descargas dos 

esgotos da Estação de Tratamento de Esgotos de Sapé.   

 

Figura 1 - Variação do Fósforo Total e Volume do açude Epitácio Pessoa (1991 a 

2008). 
Fonte: Araújo, 2009. 
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Figura 3. Variação do estado trófico do açude Epitácio Pessoa e do 

Volume (2002 a 2008).Fonte: Araújo, 2009. 

  O PELD – Caatinga, desde 2002, constatou cianobactérias 

na bacia do médio Rio Paraíba, no açude de Acauã, com florações 

permanentes de Microcystis aeruginosa e Cylindrospermopsis raciborskii 

(BARBOSA, MENDES, 2004). Mais recentemente Lins et al (2007), Lins 

(2011) observaram Microcystis aeruginosa produtoras de microcistina LR 

em concentrações de ate 3,6 ug/L nesse açude. Houve substituição parcial 

de Microcystis aeruginosa por Cylindrospermopsis raciborskii e 

posteriormente por Planktothrix agardhii, hoje presente. Este açude, desde 

sue enchimento se manifestou hipereutrófico (IET > 67), fósforo total entre 

90 a 180 μg.L-1, (limites para ambientes eutróficos: 30 a 100 μg.L-1,). Deve 

sua avançada eutrofização aos aportes pontuais de esgotos dos rios 

tributários (rios Paraíba e Paraibinha) e difusos do escoamento superficial 

das áreas agrícolas. O Médio Curso do Rio Paraíba concentra boa parte da 

poluição do rio Paraíba, principalmente pela descarga do Rio Bodocongó, 

onde deságuam esgotos da estação de tratamento de Campina Grande, 

que chegam à Acauã. Foram também detectadas cianotoxinas nos açudes 

Cordeiro (2 μg.L-1,) e Camalaú (1,5 μg.L-1), todos na bacia do Rio Paraíba 

(MACEDO, 2009)  

 Em 2002, Barbosa fez um minucioso estudo da dinâmica da 

comunidade fitoplanctônica e de diversas variáveis limnológicas no tempo 

(nictemeral/sazonal) e no espaço (horizontal/vertical) no açude Taperoá II, 

sub-bacia do Rio Paraíba, observou abundantes cianobactérias e altos 

níveis de eutrofizaçao.  
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 Na mesma sub-bacia foram estudadas no projeto BEER (2006- 

2010) as características limnológicas de 5 açudes aninhados ao longo do 

um rio tributário do rio Taperoá, (açudes em cascata da Bacia Escola de 

São João do Cariri).Esses açudes (Bola I, Bola II, Roque, Luiz Heleno e 

Namorados) de pouca profundidade secavam nas estiagens após de um 

período de crescente eutrofizaçao, ate atingir nível de hiper eutrofia. Foram 

identificadas florações de Cilindrospermopsis raciborskii. A figura 4 ilustra o 

IET para o açude Bola III; os outros 4 foram semelhantes. Os principais 

fatores eutrofizantes foram fósforo total (Figura 5) e a clorofila “a” (Figura 6) 

(VILAR et al; 2007, 2008; AMORIN et al, , 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. IET médio do açude Bola III, Bacia Experimental de 
São João do Cariri/PB. Eutrofico: 59; hipereutrofico: 63 a 67 

 A presença de cianobactérias em açudes com piscicultura intensiva 

e as variações da qualidade da água entre o verão (estiagem) e o inverno 

(chuvas) nas bacias do Seridó e do Curimataú foram estudadas por Lima et 

al, (2010), assim como a produção de cianotoxinas (microcistina LR). Foi 

estudada a estrutura da comunidade fitoplanctônica do Açude Cacimba da 

Várzea, no município de Cacimba de Dentro, no Curimataú, observando 

dominância de Chlorophyceae (42%), Euglenophyceae (20%) e 

Cianophyceae (18%) nas três estações de amostragem (Figura 6). A 

composição fitoplanctônica acumulada na superfície seriam as causa da 

limitação da penetração da luz, determinando uma ficoflórula de algas e de 

cianobactérias que suportam limitação de luz e de nitrogênio.  
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Figura 5 – Variação do fósforo total nos reservatórios da bacia de São 

João do Cariri (setembro/2006 –fevereiro/2008) Fonte: Vilar et al, 2007  

   

 O IET de Carlson modificado por Toledo Jr.et al (1983) aplicado ao 

açude a Cacimba da Várzea foi igual para os três locais de amostragem 

(Figura 7) evidenciando hiperetrofização, IET > 63, atingindo valores de ate 

100. 

 

 
Figura 6. Táxons e sua variação 

mensal, no açude Cacimba da 
Várzea, Cacimba de 
Dentro/Curimataú, janeiro a 
dezembro de 2008 

 

Figura 7: Índice de Estado Trófico em 

três estações amostrais no 
reservatório Cacimba da Várzea, 
município de Cacimba de Dentro – 
PB, janeiro a dezembro de 2008. 
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Estudo semelhante foi realizados no açude açude Várzea Grande, 

no Seridó oriental, no município de Picuí. No geral, a chuva teve forte efeito 

na qualidade das águas. Foram encontrados 62 táxons e 6 classes 

taxonômicas, com Chlorophyceae como a mais expressiva em número de 

espécies e cianobactérias mais representativas em densidade e biomassa. 

Nos meses com chuvas, Baccilariophyceae superou as cianobactérias, 

relacionado às concentrações de sílica e a alta turbulência da água. As 

cianobactérias mais abundantes foram Pseudanabaena limnetica, 

Planktothix agardhii, Geitherinema sp, Cylindrospermopsis raciborskii e 

Oscillatoria sp. São potencialmente produtoras de toxinas Pseudanabaena 

limnetica, Planktothix agardhii e Cylindrospermopsis raciborskii. 

 Durante todo o período de estudo o açude apresentou-se eutrófico. 

Em geral as cianobactérias foram influenciadas pelas altas temperaturas, 

elevados nutrientes, pH alcalino e baixa relação N/P. A figura 8 apresente 

os resultados do IET. Observam-se aumentos desde janeiro ate abril/2008  , 

com o inicio das chuvas que transportam material em suspensão desde a 

bacia de drenagem para dentro do açude (folhas, galhos, detritos animais, 

etc) que aumentam alguns íons e nutrientes, aumentaram o nível de 

eutrofização e maior freqüência de florações no verão. 

 

Figura 8. Variação do nível trófico de janeiro-dezembr e 2008 no açude Várzea 

Grande/Picui/PB 

 Estudos de reservatórios paraibanos destinados ao abastecimento 

humano realizados entre 2006 e 2009 (MACEDO, 2009) mostraram 

cianobácterias e cianotoxinas na água e nos peixes daqueles com maiores 

frequências de florações. Nos principais reservatórios de abastecimento do 

estado, Vasconcelos et al (2011) observaram em 2006 apenas 3%  
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apresentaram florações, em 2007 eram 20%, 45% em 2008 e 62% em 2009 

(Figura 9 A). Esses dados se relacionam com o aumento dos impactos 

antropogênicos nas bacias hidrográficas. Os níveis de eutrofização 

aumentaram desde 2006: 7,7 % dos reservatórios eram eutróficos, em 2007 

foram 30,8%, em 2008 subiram para 42,3% e em 2009 foram eutróficos 

57,7% (Figura 9 B). Em todos houve crescente concentrações de fósforo 

total, com médias de 30,50 μg.L-1, em 2006 até 178,7 μg.L-1, em 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO  

Em mais de 60% dos açudes registrados ocorreu acentuada 

eutrofização com florações de cianobacterias e cianotoxinas dissolvidas nas 

suas águas. Dentre eles há vários destinados ao fornecimento de água para 

abastecimento publico.  

A causa da eutrofização e da dominância de cianobactérias tem 

várias origens, com destaque para as descargas difusas e pontuais de 

esgotos não tratados ou com tratamento incompleto, águas de escoamento 

das bacias antropizadas, com usos desordenados (desmatamento, 

eliminação da mata ciliar, agricultura, criação de gado, e residenciais) e a 

piscicultura intensiva, superando a capacidade suporte dos açudes. Os 

compostos de fósforo se acumulam na estiagem e depositam no fundo; por 

ser rasos o fósforo se recicla continuamente. A piscicultura intensiva 

Figura 9: (A) variação da densidade de cianobactérias e (B) IET em 26 

reservatórios paraibanos 

 (período 2006-2009). Fonte Vasconcelos, 2011.  
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contribui com nutrientes. Detritos dos peixes criados em altas concentrações 

nos tanques redes e o excesso de ração se biodegradam e aportam fósforo 

e nitrogênio que aceleram o florescimento de cianobactérias toxigênicas. As 

florações cobrem grandes áreas do espelho de água; produzem 

cianotoxinas que se bioacumulam e biomagnifican nas cadeias alimentares.  

Os resultados forneceram informações ecofisiológicas importantes 

para o manejo dos ecossistemas aquáticos do semiárido nordestino que 

apresentam características peculiares sob efeitos das condições climáticas 

das duas épocas características da região: seca e chuva. Os resultados 

podem ser aplicados na adoção de medidas preventivas para para retardo 

da eutrofização e aperfeiçoar tratamento de água em estações de 

tratamento que usam como fontes de água mananciais eutrofizados. Torna-

se particularmente importante nos dias atuais considerar que a eutrofização 

é uma manifestação ecossistêmica da degradação da qualidade ambiental 

que afeta a água, os solos e o ar e que deve ser controlada para atingir as 

desejadas condições sustentáveis de desenvolvimento e poder garantir às 

geração futuras um ambiente favorável para seu crescimento sadio e 

evolução.  
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CAPÍTULO 11 

 
LEVANTAMENTO SOBRE O USO DE AGROTÓXICO POR 

FAMILIARES DOS EDUCANDOS DA EREM JOÃO PESSOA 

SOUTO MAIOR DE SAIRÉ - PE 

 

Lilianne Cabral RABELO 

 
1.INTRODUÇÃO 

 

O município de Sairé está localizado na mesorregião Agreste e na 

Microrregião Brejo do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com 

Bezerros, a sul com Bonito e Barra de Guabiraba, a leste com Gravatá, e a 

oeste com Camocim de São Félix. A área municipal ocupa 197,8 km2 e 

representa 0.20 % do Estado de Pernambuco. Inserido na Folha SUDENE 

de Caruaru, na escala 1:100.000. A região de localização do município tem 

uma altitude aproximada de: 663 metros e coordenadas geográficas de 08 

Graus 19 min, 39 seg de latitude sul e 35 Graus 42 mi. 20 seg de longitude 

oeste, distando 110,7 km da capital, cujo acesso é feito pela BR-232 e PE-

103. Esse munícipio é conhecido como a Terra da Laranja, mas a economia 

agrícola não é só gerada pelo cultivo de laranja, sendo ampliada com o 

cultivo de maracujá, goiaba entre outros produtos. Tais culturas estão sendo 

fator agravante na saúde das famílias saiereenses, isso se deve pelo fato de 

que, essas culturas necessitam de uso de alguns agrotóxicos, são eles: o 

KUMULUS, DECIS 25 CE, SCORE, AMISTAR 500 WG, BRAVONIL, 

CABRIOTOP, CERCOBIN e POLYRAM. 

 Investigar os principais agrotóxicos usados na lavoura de frutas cítricas 

de Sairé, e a consequência deles na saúde dos familiares dos 

educandos da EREM João Pessoa Souto Maior.   

 Reconhecer os produtos tóxicos e a utilização dos mesmos por meio de 

pesquisa de campo; 

 Utilizar meios de propagar o uso de equipamentos adequados para 

administrar os agrotóxicos nas lavouras cítricas. 

 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 
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Foi realizada uma pesquisa de campo em uma escola da rede 

estadual do município de Sairé, sendo estes alunos do Ensino Médio 

que trabalham na agricultura e ajudam na renda familiar.  

O primeiro procedimento foi identificar o tipo de fruta cítrica cultivada 

pelas famílias, e o tipo de agrotóxico utilizado nas lavouras e as doenças 

ocasionadas por eles. 

Em seguida abordaremos as consequências e a prevenção e 

conscientização da população, por meio dos alunos colaboradores da 

pesquisa. A amostra utilizada foi de 10% do corpo discente da referida 

escola. As entrevistas foram realizadas, utilizando-se questionários semi-

estruturado, composto por 4 questões, enfocando os produtos cultivados e 

os alunos que participam desse tipo de agricultura. Os dados foram 

agrupados, analisados e apresentados em forma de gráficos, números 

absolutos e percentuais para análise e discussão dos resultados e 

comparados à luz da literatura pertinente ao assunto em destaque, 

utilizando-se da ferramenta Microsoft Excel 2007 ®. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A população de Sairé vive basicamente da agricultura, sendo esta a 

principal fonte de renda das famílias. A cidade não oferece alternativas de 

trabalho, e seu comércio não é forte. Além da agricultura, a criação bovina e 

equina tem destaque na região, sendo promovidos eventos de grande porte, 

tais como: leilões e exposições. A vegetação de Sairé é basicamente de 

Florestas Subcaducifólica e Caducifólica, características do agreste 

pernambucano. Hoje, grande parte da vegetação original do município foi 

devastada para a implantação de pastagens e plantações. 

Diante desse quadro faltam opções de trabalho para os jovens, que 

chegam a migrar de sua região para outra. Dados do último censo 

comprovam que o município vem perdendo em população, por não ter 

condições de manter os jovens que procuram se aperfeiçoar em diversos 

níveis de conhecimento. 

Tendo como base estes dados estruturais, os 45 alunos 

selecionados para a pesquisa foram questionados sobre que tipo de cultura 

cítrica era desenvolvida por suas famílias (Figura 1), onde foi observado que 

a laranja, principal produto da cidade, vem perdendo seu espaço, sendo este 

ocupado pela goiaba e o maracujá. 
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Figura 1. Tipo de citricultura cultivada pelas famílias dos educandos. 

 

 Os alunos também foram questionados sobre a utilização da 

agricultura como fator de subsistência, ou melhor, as famílias que só 

possuem esta fonte de renda para a sua manutenção (Figura 2). 

 
Figura 2. Série 1 – total de alunos     Série 2 – alunos com agricultura familiar. 

 

Quando indagados sobre os tipos de agrotóxicos utilizados nas 

lavouras, os nomes dos produtos mais usados (Figura 3), serviram de 

análise para verificação das principais doenças. 
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Figura 3. Agrotóxicos mais utilizados na lavoura cítrica em Sairé. 

Através do tipo de agrotóxicos usados, os alunos também foram 

questionados se sentiam alguma coisa depois do uso dos mesmos, assim 

podemos chegar aos efeitos colaterais e doenças que sentiam em comum. 

Como mostra o gráfico (Figura 4), as principais doenças detectadas nos 

adolescentes pelo uso dos produtos na agricultura de Sairé são: gastrite, 

irritação ocular, radioatividade nas fezes, redução de apetite e diminuição de 

peso corpóreo. Não há casos ou evidências de células cancerígenas por 

meio da utilização dos mesmos, como afirmam as restrições constantes nas 

listas de informações dos produtos. 

Ao perceber os sintomas e efeitos colaterais, foi criado o 

planejamento para a prevenção e conscientização dos alunos. A medida de 

precaução mais comum e necessária se deve a utilização dos equipamentos 

de segurança, durante a pulverização das lavouras, obedecendo às 

recomendações do fabricante. Essas recomendações basicamente são as 

mesmas para cada produto entre elas destacamos: o uso de luvas de 

borracha; a não aplicação do produto contra o vento; uso de roupas de 

mangas compridas luvas e botas durante a aplicação; tomar banho, trocar e 

lavar bem as roupas. O uso dos equipamentos devem ser aliados, as 

medidas de prevenção: não comer, beber e fumar durante o manuseio do 

produto; não utilizar equipamentos com vazamentos; não desentupir bicos, 

orifícios e válvulas com a boca; não distribuir o produto com as mãos 

desprotegidas. A confecção e criação de folders explicativos foram de 

grande ajuda para informação da comunidade saireense 
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           Figura 4. Doenças ou efeitos colaterais obtidos pelo uso de agrotóxicos. 

 

4.CONCLUSÕES  

 

O trabalho foi de grande valia a comunidade escolar e a região, que 

poderá se precaver contra os tipos de doenças encontradas em seus 

adolescentes. A prevenção e informação são os melhores caminhos para a 

diminuição de gastos públicos na área da saúde. O conhecimento adquirido 

por parte dos educandos certamente será disseminado em suas famílias, 

fazendo com que as mesmas sejam agentes propagadores em sua cidade.  
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CAPÍTULO 12 
 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

 
Thainar Machado de Araujo NÓBREGA 

Maria Soraya Pereira FRANCO 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Dentre os diversos espaços dos serviços de saúde a atenção básica 

se destaca em contexto privilegiado para o desenvolvimento de educação 

em saúde que pela sua magnitude, deve ser entendida como uma 

importante vertente à prevenção e promoção da saúde, e que na prática 

deve esta voltada sua atenção para a melhoria das condições de vida e 

saúde da população (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2004). 

Nesse contexto a proposição de práticas educativas sensíveis às 

necessidades dos usuários insere-se no discurso emergente de educação 

em saúde – o modelo dialógico que, em oposição ao modelo tradicional, 

trabalha com a perspectiva de sujeitos das práticas de saúde (Ayres, 2001).  

Para tanto, Chiesa e Veríssimo (2001) destacam a transformação de 

saberes existente como o principal objetivo dessa educação dialógica e 

aponta a prática educativa como grande aliada no desenvolvimento da 

autonomia e da responsabilidade dos indivíduos no cuidado com a saúde, 

porém não mais pela imposição de um saber técnico-científico detido pelo 

profissional de saúde, mas sim pelo desenvolvimento da compreensão da 

situação de saúde.  

Corroborando ainda com o autor citado, a estratégia valorizada por 

esse modelo é a comunicação dialógica, que visa à construção de um saber 

sobre o processo saúde-doença-cuidado que capacite os indivíduos a 

decidirem quais as estratégias mais apropriadas para promover, manter e 

recuperar sua saúde. Como contexto das práticas educativas, considera-se 

que estas tanto podem ser formais e desenvolvidas nos espaços 

convencionais dos serviços, com realização de palestras e distribuição de 

cartilhas e folhetos, como também podem ser informais, desenvolvidas nas 

ações de saúde cotidianas (CHIESA; VERÍSSIMO, 2001). 
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Dessa forma a partir do diálogo e intercâmbio de saberes técnico-

científicos e populares, profissionais e usuários podem construir de forma 

compartilhada um saber sobre o processo saúde-doença. Este compromisso 

e vinculação com os usuários possibilita o fortalecimento da confiança nos 

serviços. Por esta circunstância, o modelo dialógico tem sido associado a 

mudanças duradouras de hábitos e de comportamentos para saúde, visto 

serem ocasionados não pela persuasão ou autoridade do profissional, mas 

pela construção de novos sentidos e significados individuais e coletivos 

sobre o processo saúde-doença-cuidado.  

Contudo tendo por base o contexto da educação em saúde, o 

presente trabalho objetivou relatar a experiência vivenciada no 

desenvolvimento do projeto de extensão (PROBEX/UFCG) que teve como 

objetivo desenvolver um trabalho continuado de educação em saúde junto à 

comunidade para o alcance da cidadania e autonomia na perspectiva de 

prevenir doenças e promover saúde da população. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência em que 

descreve a caracterização da educação em saúde na atenção básica no 

município de cajazeiras através de ações extencionista do projeto vinculado 

ao Programa de Bolsa e Extensão (PROBEX) da Universidade Federal de 

Campina Grande. 

Para alcançar o objetivo do trabalho, valeu-se de uma técnica de 

pesquisa documental e bibliográfica concernente ao tema, bem como, de 

análise de bancos de dados disponível no local de estudo e no SIA/SUS. 

Além disso, foi utilizada uma metodologia dinâmica e participativa que 

oportunizou a interação entre discentes, docentes, profissionais de saúde e 

usuários na perspectiva da construção de saberes e fazeres ao nível da 

comunidade (re)construindo, dessa forma, a cidadania. 

As ações educativas foram desenvolvidas no Posto de Atenção 

Primária a Saúde (PAPS), localizado no município de Cajazeiras- PB. O 

PAPS apresenta uma estrutura que lhe confere a dinâmica de uma unidade 

de saúde viva, com profissionais cujas competências e habilidades refletem 

um trabalho eficaz e efetivo junto à comunidade assistida.  

Dessa forma com o intuído de concretizar as ações educativas 

proposta pelo projeto foi realizada visita domiciliar, oficinas, palestras, 

apresentações lúdicas e feira de saúde. A realização dessas ações 
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educativas possibilitou a capilarização das ações concretas do projeto para 

com a comunidade, atingindo dessa forma uma maior numero de pessoas. 

As atividades foram desenvolvidas no período de abril a dezembro de 2010. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Dentre as atividades desenvolvidas no projeto foram realizadas 

visitas domiciliares, em que bolsista e voluntários visitaram as famílias da 

área adscrita. Estas visitas, por sua vez, permitiram a compreensão da 

dinâmica da comunidade através do contato com estas famílias, vivenciando 

e conhecendo a comunidade com ênfase na complexidade da vida e do 

espaço geográfico, além da organização familiar identificada, possibilitando 

a compreensão do que eles entendem sobre o processo de adoecimento, 

serviços de saúde, direitos e deveres enquanto usuários do serviço, bem 

como suscitou o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade no 

cuidado com a saúde.  

Durante as visitas domiciliares também foi possível identificar o perfil 

sócio epidemiológico do território adscrito pelo PAPS, por meio do 

reconhecimento da área. Pode-se então reconhecer o diagnóstico 

situacional da área, em que observamos que se tratava de uma zona 

periférica da cidade na qual a maioria da população vive em precárias 

condições de vida, onde falta saneamento básico adequado, ruas 

pavimentadas e sistema de tratamento de água e de lixo. 

 Nesse contexto para Araújo et al. (2000, p.118), o cuidado 

dispensado à saúde no domicílio propicia a equipe de saúde da família a 

inserção no cotidiano do cliente; identificando demanda e potencialidades da 

família, em um clima de parceria terapêutica. 

No contexto das ações educativas no decorrer do projeto foi realizado 

uma apresentação lúdica sobre Diabetes Mellitus, com abordagem ao 

conceito, tipos de diabetes, manifestações clínicas, diagnóstico, mudanças 

no estilo de vida, prevenção de complicações, enfocando os cuidados com 

o pé diabético e a importância dos hábitos de vida saudável. Palestras 

educativas abordando diversos temas da saúde como esclarecimento 

acerca da hipertensão arterial sistêmica, câncer de mama, temas abordando 

saúde da criança, saúde bucal e saúde do homem. 

Além das atividades educativas descritas acima, foi realizado uma 

feira de saúde de tema “Cuidar da saúde é um ato de amor a si próprio”, com 

o objetivo de popularizar o conhecimento cientifico aprendido na academia 
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ao tempo em que prestamos assistência a um maior numero possível de 

usuários a fim de promover saúde e reconstruir conceitos em saúde, 

totalizando 408 pessoas como público envolvido. 

Nessa perspectiva essa ação teve como eixo principal a educação em 

saúde, através dos seguintes subtemas: Fitoterapia; Nutrição; Saúde Bucal; 

Educação em Saúde nas doenças de enfoque à saúde da mulher e doenças 

crônicas não transmissíveis. Além disso, houve distribuição de panfletos 

educativos elaborados por estudantes bolsista e voluntários, com conteúdo 

relacionado aos subtemas da ação. 

Dessa forma a realização desses processos educativos possibilitou a 

capilarização das ações concretas do projeto junto à comunidade, 

promovendo também o fortalecimento do vínculo entre a instituição e a 

comunidade, possibilitando a esta um acompanhamento diferenciado. Aos 

extensionistas o desenvolvimento do projeto gerou a oportunidade de se 

tornarem profissionais mais capacitados para atuar no processo de 

educação em saúde, prestando uma atenção de qualidade a população.  

 

 

 

 

 

FOTO 1: Extensionista e 
Coordenação do Projeto 

FOTO 2: Feira de Saúde 
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4.CONCLUSÕES  

  

As ações do projeto proporcionou reconhecer o usuário como um 

sujeito portador de um saber sobre o processo saúde-doença-cuidado, 

capaz de estabelecer uma interlocução dialógica com o serviço de saúde e 

a Universidade e de desenvolver uma análise crítica sobre a realidade e o 

aperfeiçoamento das estratégias de luta e enfrentamento, permitindo dessa 

forma construir e reconstruir seus caminhos de cidadania.  

No entanto, sabemos que a assistência à família como unidade de 

cuidado a saúde implica em conhecer como cada família cuida e identifica 

suas dificuldades e seus esforços para partilhar responsabilidades. A partir 

disso, ficou evidente a relevância do empenho e engajamento tanto 

individual como coletivo de todos os membros da equipe do projeto que tinha 

FOTO 3: Apresentação Lúdica FOTO 4: Visita Domiciliar 

FOTO 5: Palestra Hipertensão Arterial 
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como um dos fundamentos transportar saberes e conhecimentos 

expandindo-os até a comunidade, como também trazer conosco 

conhecimentos advindos desta comunidade. 
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CAPÍTULO 13 

 

ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE: QUESTÕES SOCIAIS, 

CULTURAIS E ECONÔMICAS NA DINÂMICA DO 

ADOECIMENTO. 

 

Marianna Maciel Schettini de QUEIROZ 

Luanna Polari LEITÃO 

Vinícius Bezerra GUERRA 

Iara Medeiros de ARAÚJO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo das Unidades de Saúde da Família são possíveis apenas 

devido a uma tentativa de aprimoramento das atividades de saúde pública 

do SUS no Brasil. O SUS (Sistema Único de Saúde) é um sistema com 

bases administrativas de âmbito nacional, que busca homogeneizar as 

condições de atendimento à população das mais distintas regiões do país 

no ramo da saúde.  

Segundo o artigo 196 da Constituição Federal de 88, “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

Com o intuito de desenvolver níveis de atenção para o atendimento, 

surgiram os princípios doutrinários e organizativos do SUS, no início da 

década de 90 (CARTILHA SUS, 2000). 

As conferências voltadas à promoção da Saúde trouxeram debates 

acerca do trabalho em saúde, colocando a educação como foco essencial 

para melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. A ênfase foi dada a 

participação social no controle do processo saúde e doença, pois suas 
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experiências e práticas dentro da comunidade,tornaria possível a redução 

de enfermidades (BRASIL, 2002; BUSS,2000). 

Em meados de 1993, foi criado PSF (Programa de Saúde da 

Família), cujas atividades seriam desenvolvidas em USF (Unidades de 

Saúde da Família). Seu objetivo foi ampliar a autonomia dos municípios, 

oferecendo um serviço mais próximoda comunidades e que visasse a 

conscientização popular, com ênfase no trabalho de promoção da saúde e 

prevenção de doenças, sem menosprezar o tratamento das enfermidades. 

A população, por sua vez, desfrutaria de um acompanhamento para 

a realização de exames de rotina, consultas com profissionais de várias 

especialidades e visitas regulares de ACS (Agentes Comunitários de Saúde) 

para auxiliar na informatização dos indivíduos sobre os serviços oferecidos 

e como mediadores/integradores do atendimento pelos profissionais da 

saúde (ALMEIDA; MISHIMA, 2001). 

 Na atual conjuntura, a importância de se trabalhar próximo a 

comunidade, mediante vínculo, autonomia e participação nas lutas local faz-

se necessário para a melhoria de vida da população, pois enquanto os 

profissionais não se dispuserem a incluí-la nos enfretamentos, os problemas 

sociais, culturais, econômicos vão permanecer na dinâmica do adoecimento 

e no processo de trabalho em saúde. 

Diante deste contexto, torna-se oportuno então, analisar as 

questões sociais, culturais e econômicas na dinâmica do adoecimento de 

usuários da Unidade de Saúde da Família Ipiranga, no município de João 

Pessoa, no sentido de coletar dados a respeito de tão importante tema além 

de desenvolver ações mais direcionadas a atender as necessidades e 

garantir o bem-estar dessa população. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

  O projeto baseou-se em um estudo de corte transversal, com 

abordagem, essencialmente, quantitativa.  

Por ser uma Unidade de referência em uma região ainda pouco 

desenvolvida e com grande variação de fatores socioeconômicos e de 

saúde, a Unidade de Saúde da Família Ipiranga foi escolhida como parceira 

para a realização das atividades. 
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 A USF Ipiranga faz parte do Distrito Sanitário III e está situada no 

bairro Planalto da Boa Esperança, próximo a Valentina, em João Pessoa- 

PB (SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA, 2012).  

É atribuída uma estrutura de Unidade Integradora ao espaço, 

cabendo essa classificação visto que busca atender a um contigente 

populacional de 3 microáreas (Monte das Oliveiras, Girassol, Boa 

Esperança), mais o PACS (região subjacente “descoberta” da inclusão em 

outras microáreas pré-estabelecidas), que compreendem cerca de 8.000 

habitantes cadastrados, no total. 

Como instrumento para coleta de dados foram aplicados 

formulários, com questões objetivas, mediante aceitação e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), no ato da entrevista.  

Os dados foram coletados através de formulários aplicados à 

moradores de áreas atendidas pela USF Ipiranga. O projeto intitulado 

“EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA COMUNIDADE” foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) das Faculdades de Enfermagem e 

Medicina Nova Esperança, na 4a Reunião Ordinária sob protocolo: 44/12 e 

parecer do CEP: 168.347. 

As respostas foram analisadas, interpretadas e demonstradas em 

forma de gráficos e tabelas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DA COMUNIDADE IPIRANGA 

 

  No total, foram entrevistadas 48 famílias através de visitas 

domiciliares realizadas por acadêmicos de medicina da Faculdade Nova 

Esperança (FAMENE). 

A comunidade, na condição de contexto sócio-ambiental, condiciona 

e determina a saúde e o adoecimento, na relação entre os indivíduos e os 

sistemas ambientais em que vivem. Além disso, a comunidade, quando 

estimulada a participar ativamente na atenção à saúde, desenvolve a 

corresponsabilização com os trabalhadores da equipe, permitindo o 

desenvolvimento de um trabalho com maior abrangência frente à 

determinação social da saúde (SANT’ANNA et al., 2010). 

Santos et al. (2012) destacam que dentre os principais fatores que 

afetam a saúde da comunidade, a renda domiciliar é tida como um dos 

grandes destaques, já que a incapacidade financeira de adquirir insumos 
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interfere para a melhoria da saúde. Além da renda, a escolaridade é outro 

determinante importante, já que pais com maior nível de escolaridade 

tendem a entender melhor o que é saudável. 

A análise dos dados pesquisados demonstra a seguinte realidade a 

respeito da renda familiar e do grau de escolaridade na área em questão 

(Gráficos 1 e 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1:Renda mensal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Escolaridade 

 

Resultados de pesquisas mostram que fatores como, melhor saúde 

dos pais, alimentação saudável, prática de esportes, acesso a atividades de 

lazer, maiores níveis de informação, tabagismo, acesso à água de melhor 

qualidade, além de políticas públicas como o Programa Saúde da Família 

têm relação positiva e significativa, tanto estatisticamente quanto em 

magnitude, com a saúde das comunidades. 
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Em relação a hábitos de vida da comunidade pesquisada, como o 

sedentarismo e tabagismo, temos o seguinte resultado (Gráficos 3 e 4): 

 
Gráfico 3: Tabagismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Atividade Física 

 

3.2 DADOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A assistência de saúde no Brasil ainda continua em moldes antigos 

do sistema de saúde individual curativa, em que se procura resolver apenas 

a doença quando seus sintomas ou manifestações aparecem. Os dados 

dessa pesquisa mostra que cerca de 58% dos entrevistados procuram 

hospitais em caso de doenças, que em sua grande maioria poderia ter sido 

evitada por acompanhamento preventivo e mesmo depois de evidenciada 

conseguiria ser medicado na atenção primaria (USF). 

Segundo o Ministério da Saúde, no contexto do SUS, a Atenção 

Básica de Saúde “caracteriza-se por um conjunto de ações que abrangem a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, (...) considera o sujeito 
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em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção 

sociocultural” . 

Assim como a Atenção Básica é a porta de entrada do usuário no 

sistema do SUS, outro grande aliado uniu-se a essa área que foi a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF). A ESF surge em resposta à crise do modelo 

médico-clínico propondo uma real mudança na forma de pensar a saúde, 

uma vez que o modelo assistencial predominante no país ainda não 

contempla os princípios do SUS, ou seja, a assistência permanece 

individualizada, baseada na cura e na medicalização com baixa 

resolutividade e baixo impacto social. 

 

3.2.1 PATOLOGIAS MAIS FREQUENTES 

 

A hipertensão (HA) arterial e diabetes mellitus (DM) fazem parte de 

uma classe de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

representando, de forma mútua, uma das principais causas de óbitos em 

todo o país.  

 

3.2.2 MEDICAÇÃO 

 

3.2.3 ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE  

 

Muitos moradores do bairro, cerca de 75%, não utilizam ou usam 

raramente a USF de Ipiranga, isso se deve ou fato das queixas por eles 

apresentadas sobre essa unidade. A maioria reclama de falta de 

profissionais da saúde (médicos e dentistas principalmente) e de falta de 

equipamentos para atende-los como medicamentos e exames.  

Ao serem indagados sobre a facilidade ou não de marcar consultas, 

os usuários demonstraram dificuldades no agendamento, cerca de 67% das 

entrevistadas. 

 

3.2.4 ACESSO AOS MEDICAMENTOS 

 

O acesso aos medicamentos se dá mediante a disponibilidade 

destes, a capacidade aquisitiva das pessoas, sua acessibilidade geográfica 

e aceitabilidade, levando ao uso racional do produto. 
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Dentre os remédios mais utilizados por essa população estão aqueles 

que se tratam das doenças mais comuns, que são a hipertensão e diabetes. 

Cerca de metade dos usuários utilizam medicamentos para esses males.  

FATORES CULTURAIS: USO DE PLANTAS MEDICINAIS PELA 

COMUNIDADE  

 

Segundo BADKE et al (2013) durante muito tempo, o uso de plantas 

medicinais foi o principal recurso terapêutico utilizado para tratar a saúde 

das pessoas e de suas famílias; entretanto, com os avanços ocorridos no 

meio técnico-científico, sobretudo no âmbito das ciências da saúde, novas 

maneiras de tratar e curar as doenças foram surgindo. Uma dessas maneiras 

consiste no uso de medicamentos industrializados, gradativamente 

introduzidos no cotidiano das pessoas modernas, através de campanhas 

publicitárias que prometia curar as mais diversas doenças. Desde então, o 

uso de plantas medicinais vem sendo substituído pelos medicamentos 

alopáticos. 

Visando o custo de desenvolvimento dessa categoria de produtos, 

os países subdesenvolvidos como o Brasil oferecem integrativa terapêutica 

bastante promissora para a população. O país é visto em destaque por 

possuir um terço da flora mundial, além de ser a Amazônia a maior reserva 

de produtos naturais com ação fitoterápica do planeta. Esta intensa 

presença vegetal faz com que as pesquisas e o próprio desenvolvimento de 

medicamentos fitoterápicos possam ocorrer como destaque no cenário 

científico mundial (Yunes et al., 2001; França et al., 2008). 

Nesta perspectiva, o objetivo deste eixo do trabalho foi conhecer o 

cotidiano popular dos moradores da comunidade assistida pela Unidade de 

Saúde da Família Ipiranga (USF), no município de João Pessoa (PB), sobre 

o emprego terapêutico de plantas medicinais no cuidado à saúde. 

A questão abordada inicialmente foi sobre o uso de plantas 

medicinais, e cerca de 70% usa ou já usou desse método como tratamento, 

sendo assim um dado elevado em se tratando de uma área urbana. O 

questionário também verificou que esse conhecimento, provêm de origem 

familiar em sua maioria, e que repassa as gerações seguintes. Um dado 

alarmante em relação a isso é que apesar de se utilizar essa pratica 

medicinal por muito tempo nas famílias, mais de 50% informaram não saber 

sobre qualquer contraindicação do uso das mesmas. 

No preparo dessas plantas a maioria se utiliza de chás, tanto 

fervidos como abafados, para ativação dos princípios ativos e posterior uso 
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do paciente. A parte mais usada nesses chás são as folhas, cerca de 43,8% 

dos entrevistados disseram usar essa parte da planta. Por se tratar de um 

centro urbano essas plantas são obtidas de diversas formas por seus 

usuários, uma que chamou a atenção foi o fato de 18,75% adquirirem em 

supermercados ou mercadinhos locais. 

Dentre os vários tipos de plantas utilizadas a que teve maior índice 

foi o chá de Boldo com 18,18% dos entrevistados utilizando o mesmo. Esse 

chá ficou popularmente conhecido por seu poder digestivo principalmente. 

Mas segundo RUIZ et al (2008) os estudos toxicológicos sugerem que o chá 

de boldo deve ser consumido com moderação e cuidado, principalmente no 

primeiro trimestre da gravidez (indícios de teratogenia) e no uso por tempo 

prolongado (indícios de hepatotoxicidade), que na sua grande maioria das 

vezes é desconhecido esse efeito da população, como já foi citado 

anteriormente nessa pesquisa. 

Nota-se enfim que apesar do uso das plantas medicinais serem algo 

bastante difundido nessa comunidade falta um conhecimento mais profundo 

das maneiras de utilização e dos possíveis riscos do uso indiscriminado. O 

maior conhecimento por parte dos profissionais que trabalham na USF da 

área se faz necessário pra esclarecer as duvidas e também fomentar essa 

forma de tratamento alternativo incentivado pelo Ministério da Saúde. 

 

4.CONCLUSÕES 

 

A saúde de um individuo é significativamente influenciada ao longo 

da vida pelas características do contexto social e circunstancias 

econômicas, que geram desigualdades nas exposições e vulnerabilidades. 

Esses determinantes sociais interferem no bem-estar e qualidade de vida 

das pessoas, mas geralmente são desconsiderados nas intervenções e 

políticas. 

Sabe-se que o processo de urbanização agravou a pobreza e a 

exclusão social e contribuiu para a persistência nas desigualdades de renda. 

Essas circunstâncias determinam condições de vida e trabalho desiguais - 

com acesso diferenciado aos alimentos, à habitação, à educação, entre 

outros aspectos influenciando na construçao dos comportamentos e estilos 

de vida, que expõem os indivíduos a diferentes exposições. 

É de suma importância, mobilizar a comunidade e gestores para 

entender e enfrentar de forma mais efetiva as causas sociais das doenças e 
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mortes que acometem a população, e reforçar o que é socialmente benéfico 

para a saúde individual e coletiva. 
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PERFIL DE ANTROPOZOONOSES DE CARÁTER URBANO 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O crescimento exacerbado e desordenado das cidades associado ao 

elevado contingente nos centros urbanos vem agindo como importante fator 

no processo saúde - doença. Essas dificuldades em viver em um ambiente 

saudável geram inúmeros prejuízos à saúde humana e também aos animais 

domésticos que hoje ocupam lugar de destaque nos grandes centros 

urbanos. Neste contexto que surgem as doenças transmissíveis 

primariamente animais e que podem ser transmitidas aos seres humanos, 

as antropozoonoses (ZETUN, 2009).  

No rol das antropozoonoses destacamos a leptospirose, a raiva e as 

leishmanioses visceral e tegumentar americana como sendo de grande 

importância nos estudos epidemiológicos no Brasil. A leptospirose é uma 

doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira presente 

na urina do rato. É adquirida comumente em situações de enchentes e 

inundações (PELISSARI et al., 2011). Na época de seca, oferecem riscos à 

saúde humana o contato com água ou lama de esgoto, lagoas ou rios 

contaminados e terrenos baldios (BRASIL, 2009).  

A raiva pode ser transmitida em clico urbano e silvestre. No ciclo 

urbano, as principais fontes de infecção são cães e gatos. No ciclo silvestre 

o morcego é o principal responsável pela manutenção por ser o único 

mamífero voador e assim disseminar o vírus mais facilmente. Temos ainda 

outros animais no ciclo silvestre como agentes transmissores como raposas, 

macacos, quatis e guaxinins, entre outros (VERONESI, FOCACCIA, 2004). 

Existem casos de raiva em praticamente todos os continentes, exceto 

a Oceania. Alguns países das Américas, da Europa e da Ásia encontram-se 

livres da infecção no seu ciclo urbano. Entretanto, outros países como 
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França e Inglaterra, EUA e Canadá ainda enfrentam problemas quanto ao 

ciclo silvestre da doença (VERONESI, FOCACCIA, 2004). No Brasil, a raiva 

não possui distribuição uniforme, algumas áreas estão sob controle em 

outras áreas se observa baixa ou alta endemicidade (norte e nordeste). Os 

casos de raiva humana transmitida por cão e gato estão controlados nas 

regiões sul e sudeste. No entanto devido a modificações ambientais vem 

sendo observado no país um novo perfil epidemiológico de raiva humana 

transmitida por morcegos (BRASIL, 2009). 

Outras antropozoonoses vistas como um grande problema se saúde 

pública são as leishmanioses. No Brasil existem sete espécies de 

Leishmania pertencentes aos subgêneros Leishmania e Viannia, 

responsáveis por causar doença humana e mais de 200 espécies de 

flebotomíneos, que são pequenos insetos, implicadas em sua transmissão 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).  

A leishmaniose visceral, popularmente conhecido como calazar, tem 

como agente etiológico a Leishmania chagasi. Os cães são considerados 

reservatórios da doença, sendo capazes de manter a enzootia sem que haja 

a participação de animais selvagens. Os cães se infectam facilmente, são 

capazes de manter o estado infeccioso por tempo prolongado, muitas vezes 

com carga parasitária elevada na pele (BRASIL, 2007). No Brasil, uma vez 

infectados, humanos não são capazes de transmitir de modo continuado a 

doença, ao contrário do que ocorre em outras regiões. No entanto, o registro 

de parasitismo na pele, com possível capacidade de infectar vetores não 

impede que no futuro haja uma adaptação no processo de parasitismo, de 

modo que o novo ciclo passe a não precisar da participação de cães. 

A leishmaniose tegumentar está presente em 88 países distribuídos 

nas Américas, Europa, África e Ásia, com registro anual de 1,5 milhões de 

casos. É considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como 

uma das seis mais importantes doenças infecciosas, pela sua grande 

capacidade de produzir deformidades (BRASIL, 2007). A Leishmaniose 

tegumentar americana é um dos tipos transmitidos ao homem pela picada 

de flebotomíneos, conhecidos popularmente, dependendo da localização 

geográfica, como mosquito palha, tatuquira, birigui, entre outros. 

Casos de abandono dos esquemas profiláticos de vacina e soro 

vacinação associados a questões ambientais podem contribuir para 

disseminação dos vírus de animais a humanos. Traçar um perfil 

epidemiológico é importante para que medidas de controle possam ser 

elaboradas. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi identificar 
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prevalência de leptospirose, raiva, leishmaniose visceral e leishmaniose 

tegumentar americana que acometeram o Estado da Paraíba no período de 

2001 a 2012. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Na compilação dos dados foi realizada uma pesquisa retrospectiva no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da 

Saúde, disponível no site (http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/), sobre 

casos notificados para leptospirose, raiva, leishmaniose visceral e 

tegumentar no período de 2001 a 2012 no Estado da Paraíba. Os dados 

foram agrupados, analisados e apresentados em forma de gráficos 

utilizando o software Microsoft Excel 2010 ®. Foi efetuada a soma e a média 

anual de cada antropozoonose em questão para verificar a frequência de 

ocorrência das mesmas. Após isso, foi realizadas análise e discussão dos 

resultados comparados à luz da literatura pertinente ao assunto em 

destaque. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O panorama de casos confirmados no Brasil de leptospirose, raiva e 

leishmaniose tegumentar americana tiveram uma pequena redução de 16%, 

68% e 27% respectivamente desde 2001 até o último ano, enquanto que a 

leishmaniose visceral aumentou 3%. A incidência de leishmaniose visceral 

no Brasil só aumentou nas últimas duas décadas. O número de casos de 

morte por leishmaniose notificados no país se assemelha ao de dengue. 

Considerando que em 1980 foram notificados apenas 164 casos, 

comparados a 2.932 casos em 2012, os métodos adotados pelas políticas 

públicas até o momento não tem surtido efeito (SINAN, 2013). Até o mês de 

maio do ano vigente, a cidade de Fortaleza-CE tem apresentado o maior 

número de casos registrado, com 44 casos (DATASUS, 2013). 

A leptospirose trata-se de uma antropozoonose de grande importância 

social e econômica, por apresentar elevada incidência em determinadas 

áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, como também por 

sua letalidade, que pode chegar a 40%, nos casos mais graves (BRASIL, 

2009). No estado da Paraíba, os dados tem apontado aumento gradativo de 

casos de leptospirose desde 2001 até 2012 (Figura 1). Até maio de 2013, 

nenhum caso foi registrado. Observamos que os homens são mais 
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acometidos pela doença, sendo 78% do número de casos registrados em 

2012 eram do sexo masculino tendo como causa a exposição ocupacional. 

Além disso, a faixa etária mais acometida é de 20 a 39 anos, considerada a 

idade mais produtiva para o trabalho no país. 

 
Figura 1. Casos confirmados de Leptospirose na Paraíba de 2001 a 2012 

estratificado por sexo, exceto casos não residentes no Brasil.  

 

A raiva é considerada dentro do quadro epidemiológico brasileiro de 

doenças infecciosas e parasitárias como uma doença declinante. Segundo 

nossa pesquisa realizada no banco de dados do SINAN, não foram 

registrados casos de raiva na Paraíba, apesar de cidades do estado vizinho, 

Pernambuco, ter registrado os maiores números de casos de raiva no Brasil 

até o momento neste ano de 2013.  

As políticas públicas empregadas para o controle de raiva tem 

ocorrido por meio de vacinação sistemática de cães e gatos nas áreas de 

risco. Além disso, o controle populacional, por meio da captura e 

esterilização, aliados à educação para a posse responsável de animais são 

as estratégias aceitas mundialmente com diferentes níveis de 

implementação para cada região do mundo (BELOTTO, 2001).  

Entretanto, outro modelo de transmissão vem ocorrendo em todo 

Brasil, pelo morcego. Devido ao crescimento urbano, os morcegos tem feito 

árvores, galpões, ginásios e outros locais urbanos como habitat, 

aumentando as chances de pessoas e animais serem infectados por meio 

da sua mordedura. Uma das medidas utilizadas é a captura da colônia de 

animais e transferência para outro abrigo utilizando redes. Ainda, por terem 

hábitos de socialização como o de lamber uns aos outros para higienização, 

é utilizado warfarina [3-(alfa-acetonil-benzil)-4-hidroxicumarina] em gel a 1% 

aplicado no dorso de um do grupo, exterminando-os de um determinado 
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ambiente (ARRUDA et al., 2013). Hoje, no Brasil, o controle restringe-se 

apenas a morcegos hematófagos da espécie Desmodus rotundus, por ser 

considerada uma espécie nociva responsável por grandes prejuízos à 

pecuária e à saúde pública, pela transmissão da raiva aos herbívoros e ao 

homem (BRASIL, 2009). 

Os resultados apontaram redução de 66% nos casos de leishmaniose 

visceral na Paraíba (figura 2). Apesar disso, a doença causou mais mortes 

do que a dengue em 2011, juntamente com outros estados do nordeste 

(Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia), do norte (Pará e Tocantins), centro-oeste 

(Mato Grosso do Sul) e sudeste (Minas Gerais).  

 
Figura 2. Casos confirmados de Leishmaniose visceral na Paraíba de 2001 a 2012 

estratificado por sexo, exceto casos não residentes no Brasil.  

 

Nos últimos cinco anos, mais de 50% dos casos registrados eram do 

sexo masculino. As faixas etárias mais acometidas pela doença são crianças 

de um a quatro anos de idade e adultos de 20 a 39 anos. A leishmania 

visceral tem os cães como único reservatório doméstico e é transmitida pelo 

mosquito flebotomíneo pertencente à ordem Diptera, mesmo grupo das 

moscas. Os flebotomíneos vivem em locais com muita umidade e pouca 

movimentação de ar. São encontrados em ambientes protegidos como 

fendas de pedra, buracos no solo, grutas de animais, ocos de árvore, além 

de viverem em ambientes como galinheiros, chiqueiros e currais. Sua 

atividade ocorre nas horas sem luminosidade, mas em algumas situações 

específicas podem ocorrer durante as horas claras do dia, principalmente 

em locais associados à extensa cobertura florestal (RANGEL, VILELA, 

2008). 
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A razão de crianças serem mais suscetíveis a adquirirem a doença 

está na imaturidade imunológica celular, agravando-se em crianças 

desnutridas, comumente encontradas em áreas endêmicas. Em adultos 

ocorre a repercussão mais significativa por apresentar formas 

assintomáticas ou oligossintomáticas com grande expressão clínica. Os 

homens trabalhadores nas áreas rurais, com costume de saírem cedo para 

o trabalho e chegarem ao entardecer também estão mais expostos à ação 

do mosquito, bem como os expostos ao vetor peridomiciliar nas periferias 

das cidades, que são as áreas mais exposta ao mosquito (BRASIL, 2006). 

O Ministério da saúde (2006) tem destacado algumas medidas de 

controle e captura dos flebotomíneos como armadilhas adesivas e 

luminosas. Como a doença, além do vetor, também é centrada no cão, o uso 

de loções e coleiras inseticidas podem ser boas estratégias de prevenção. 

Cabendo a Secretaria de Saúde e núcleos responsáveis a definição de 

estratégias, mapeamento de áreas endêmicas, execução, acompanhamento 

e avaliação da efetividade das ações. 

A figura 3 expõe o quadro da leishmaniose tegumentar americana na 

Paraíba, onde foi demonstrada redução considerável de 84% desde 2001. 

Assim como na forma visceral, a tegumentar americana é mais prevalente 

em homens. Estratificados pela faixa etária, observamos maior incidência 

entre 20 e 39 anos, seguidos da faixa de 40 a 59 anos.  

 
Figura 3. Casos confirmados de Leishmaniose tegumentar americana na Paraíba 

de 2001 a 2012 estratificado por sexo, exceto casos não residentes no Brasil.  

 

Classicamente a doença se manifesta sob duas formas: leishmaniose 

cutânea e leishmaniose mucosa, essa última também conhecida como 
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mucosa-cutânea, que podem apresentar diferentes manifestações clínicas. 

A transmissão se dá pela picada de flebotomíneos infectados, não havendo 

transmissão de pessoa a pessoa. São considerados reservatórios as 

espécies de animais que garantam a circulação de leishmaniose na natureza 

dentro de um recorte de tempo e espaço. Já foram registrados como 

hospedeiros e possíveis reservatórios naturais algumas espécies de ratos, 

gambá, tamanduá, preguiça, tatu e canídeos silvestres. São numerosos os 

registros de infecção em animais domésticos. A leishmaniose tegumentar 

americana nesses animais pode apresentar-se de forma crônica com 

manifestações semelhantes às da doença humana (BRASIL, 2007). 

 

4.CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos, podemos concluir que os casos de 

leptospirose tiveram um aumento gradativo de 2001 a 2012 no Estado da 

Paraíba. Por outro lado, houve redução substancial nos casos de 

leishmaniose visceral e tegumentar americana, além de não haver registros 

de raiva humana no Estado. Os casos notificados das antropozoonoses 

analisadas são em sua maioria em adultos entre 20 e 39 anos do sexo 

masculino.  

A partir dos resultados da presente pesquisa podem-se traçar 

estratégias de intervenção pela vigilância epidemiológica e do envolvimento 

articulado as ações de saúde e educação frente à problemática das 

antropozoonoses, buscando maiores investimentos em medidas 

preventivas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas produtoras 

de veneno ou substâncias tóxicas, além de um aparelho especializado 

(dentes ocos, ferrões, aguilhões ou cerdas), por onde o veneno é inoculado. 

Os animais peçonhentos de importância para a saúde pública no Brasil são 

serpentes, aranhas, escorpiões, lagartas, abelhas e alguns animais 

aquáticos que podem determinar diferentes tipos de envenenamento 

(BRASIL, 2009). 

Atualmente, os acidentes provocados por animais peçonhentos 

representam um sério problema de saúde pública no Brasil, tanto pelo 

número de casos registrados, quanto pela gravidade apresentada, podendo 

acarretar em morte ou sequelas capazes de gerar incapacidade temporária 

ou definitiva para o trabalho e para as demais atividades habituais de lazer 

(BRASIL, 1998). 

No Brasil, os acidentes por animais peçonhentos representam a 

segunda ocorrência de envenenamento em humanos, superadas apenas 

por aquelas causadas por medicamentos (BORTOLETTO & BOCHNER, 

1999).  

O Boletim Eletrônico da Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde (2010) mostra que os casos de acidentes por animais 

peçonhentos, atingiram anualmente mais de 113 mil notificações e 299 

óbitos. E que, somente em 2009, foram registrados 27.655 casos de 

ofidismo, 45.721 de escorpionismo e 23.515 de araneísmo.  
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O crescimento acelerado e desordenado das cidades, aliado a 

concentração da população e das atividades econômicas no espaço e os 

padrões tecnológicos da produção industrial, tem reforçado um quadro 

ambiental altamente degradado em consequência de um estilo de 

desenvolvimento que leva ao uso predatório dos recursos naturais 

(CHAFFUN, 1997, p. 28). Conhecer a realidade epidemiológica é de 

relevância para estabelecer medidas preventivas dos ataques de animais 

peçonhentos. Assim, o objetivo desse estudo foi realizar um levantamento 

de acidentes causados por animais peçonhentos nos últimos cinco anos 

(2008 a 2012), no município de João Pessoa, Paraíba. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho apresenta um caráter exploratório descritiva, com 

abordagem quantitativa em fontes secundárias, colhidas a partir do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde.  

Este tipo de pesquisa tem por objetivo fazer um registro dos fatos 

observados para análise e interpretação dos resultados sem, no entanto, a 

interferência do pesquisador. Estes resultados devem apenas expor as 

características de determinada população ou determinado fenômeno 

(ANDRADE, 2007; VERGARA, 2006).  

A população foi composta por todos os casos de notificações por 

animais peçonhentos registrados entre os anos de 2008 a 2012 pelo SINAN 

para o município de João Pessoa - Paraíba. Os dados foram analisados 

utilizando-se as ferramentas da estatística descritiva a fim de determinar a 

frequência de ocorrência deste fenômeno no município de João Pessoa, 

Paraíba. Para isso, foi utilizado o programa Microsoft Excel 2010. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A frequência dos acidentes com animais peçonhentos no município 

de João Pessoa entre os anos de 2008 a 2012 está representada na tabela 

1. Ainda é apresentado na mesma, a frequência de notificações para todo o 

estado da Paraíba e o percentual de ocorrências em João Pessoa. 

 

Tabela 1: Número de acidentes causados por animais peçonhentos registrados pelo 

SINAN entre os anos de 2008 a 2012 no município de João Pessoa e no Estado da 
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Paraíba e o percentual de registros destas ocorrências em João Pessoa em relação 

ao estado. 

 
Estes dados revelam que o número de registros vem aumentando nos 

últimos três anos. Esses registros podem ser resultado do crescimento da 

cidade para as periferias, que vem gradativamente ocupando regiões 

anteriormente cobertas por mata ou pode ser ainda, uma maior notificação 

ou melhoramento na forma de registros e divulgação das ocorrências.  

Desde 1986 existe no país o Programa Nacional de Controle de 

Acidentes com Animais Peçonhentos, criado pelo Ministério da Saúde para 

monitorar os casos. Este programa exige que hospitais e centros de saúde 

notifiquem todas as ocorrências. Inicialmente, este registrava apenas 

acidentes ofídicos, mas a partir de 1988 inclui também os aracnídicos e 

escorpiônicos (CRISTIANO et. al., 2009). 

A Tabela 1 indica que nos últimos três anos, mais da metade dos 

registros de ocorrência foram na capital do estado, João Pessoa. Neste 

contexto, estes resultados apontam para a necessidade de um estudo de 

campo para verificar a veracidade destas informações.  

A figura 1 mostra o crescimento dos acidentes registrados no 

município de João Pessoa. Observa-se que entre os anos de 2009 e 2010, 

o número de ocorrências quase dobrou e posteriormente se manteve 

crescente. Neste cenário, projeções indicam que o número de acidentes com 

animais peçonhentos dobre a cada três anos.  

Para o estado, o crescimento, embora vertiginoso, apresenta um 

crescimento mais homogêneo. Diferente do verificado entre os anos de 2009 

e 2010 para o município de João Pessoa.  

 

 

Figura 1: Crescimento de acidentes notificados pelo SINAN dos anos de 2008 a 

2012, no município de João Pessoa e na Paraíba.  
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Dorneles, (2006) estudando acidentes com animais peçonhentos no 

Rio Grande do Sul, constatou que no período de 2001 a 2006 foram 

notificados 14.311 casos. 

Na figura 2, estão distribuídos os acidentes causados por serpentes e 

escorpiões, no município de João Pessoa também no período de 2008 a 

2012. É possível constatar que os acidentes provocados por escorpiões vem 

crescendo rigorosamente nos últimos anos. 

 
Figura 2: Frequência de acidentes provocados por serpentes e escorpiões entre os 

anos de 2008 a 2012 no município de João Pessoa, Paraíba. 

 
Lemos et al. (2009) pesquisando sobre os acidentes ofídicos ocorridos 

em Campina Grande e cidades circunvizinhas, entre janeiro e dezembro de 

2005, verificaram que durante esse período foram registrados 737 acidentes 

causados por animais peçonhentos, destes 277 foram causados somente 

por serpentes e Oliveira et al. (2012) avaliando a região do Cariri paraibano 

verificaram que as notificações e atendimentos para acidentes provocados 

apenas por escorpiões foram de 71 casos entre janeiro de 2007 a dezembro 

de 2010.  
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4.CONCLUSÕES  

 

Verifica-se que os acidentes por animais peçonhentos registrados em 

João Pessoa são crescentes, sendo necessário a adoção de medidas 

profiláticas emergenciais a fim de se reduzir esses números. Além disso, os 

ataques de escorpionídeos tem crescido de forma alarmante nos últimos 

anos, demandando atenção por parte dos órgãos responsáveis pelo controle 

de acidentes por animais peçonhentos. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), denominada pela 

comunidade científica internacional como AIDS (Adquired Imune Deficiency 

Syndrome), foi reconhecida oficialmente como entidade patológica em 1981, 

tendo como agente causador o vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o 

qual debilita o sistema imunológico do indivíduo, comprometendo 

gradativamente a atuação dos linfócitos T, células envolvidas no processo 

de defesa do nosso organismo. Sendo considerada uma pandemia, 

desencadeia um quadro de imunodeficiência generalizada nas pessoas 

infectadas, deixando-as vulneráveis a doenças oportunistas podendo levá-

las à morte (WEI SS, 2008; BRITO, 2011). 

Esta enfermidade foi primordialmente identificada na África há mais 

de 40 anos, e ao alcançar os países de primeiro mundo, no final da década 

de 70 e início dos anos 80 ganhou notoriedade científica. Os primeiros 

estudos revelaram que a população mais atingida pertencia à faixa etária 

entre 20 a 45 anos, eram homossexuais, hemofílicos, haitianos ou usuários 

de drogas injetáveis, estes foram considerados os grupos de risco, e 

também, os que mais sofreram com o preconceito da sociedade. (DAVID et 

al, 2009). 

Atualmente, o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Programa Conjunto das Nações 

Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), é prioridade para o controle e tratamento 

dessa pandemia. De acordo com ambas as instituições, apenas 0,2% dos 
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adultos em países de baixa e média renda foram testados para o HIV e 90% 

dos indivíduos que necessitam do teste, apresentam baixo ou nenhum 

acesso a serviços especializados que realizem esse procedimento 

(GRANGEIRO et al, 2009). 

No Brasil além do teste de HIV que identifica a presença de anticorpos 

no organismo do hospedeiro, utiliza-se também uma classificação própria, 

que integra uma avaliação do quadro clínico, a presença ou não de doenças 

definidoras de Aids, e as condições imunológicas do indivíduo. Esta 

classificação foi adotada pelo Ministério da Saúde desde 1987, e desde 

então, a definição de caso de Aids em adultos no Brasil passou por 

sucessivas revisões tendo como objetivo principal a adequação dos critérios 

às condições diagnósticas laboratoriais e ao perfil de morbidade do País 

(MISTÉRIO DA SAÚDE, 2004; CAMPOS, 2009). 

Hoje em nosso país são utilizados para a definição de caso de Aids 

em indivíduos de 13 anos ou mais três critérios, o critério CDC adaptado, o 

critério rio de janeiro/caracas e o critério excepcional de óbito menção a Aids 

(ou termos equivalentes). No entanto dentre os critério para definição de 

caso de Aids o que se torna destaque nessa pesquisa é o critério CDC 

Adaptado, tendo em vista ser o critério mais notificado no estado. Dessa 

forma para definir um caso de Aids de acordo com este critério é 

imprescindível que ocorra existência de dois testes de triagem reagentes ou 

um confirmatório para detecção de anticorpos anti-HIV mais evidência de 

imunodeficiência com diagnóstico de pelo menos uma doença indicativa de 

aids e/ou contagem de linfócitos T CD4+ abaixo de 350 células/mm3 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2004).  

Diante da problemática abordada até o momento, destacamos a 

relevância deste trabalho como meio a intensificação da busca ativa de 

novos casos de pessoas infectadas pelo HIV/AIDS, tendo em vista a 

proporção mundial que esta enfermidade adquiriu no decorrer dos anos, 

sendo considerada no Brasil um verdadeiro problema de Saúde Pública. 

Para tanto, buscou-se neste estudo a identificação do perfil das doenças 

indicativas de Aids segundo o critério CDC Adaptado no estado da Paraíba 

no período de 2010 a 2011.  

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo, quantitativo e com a 

análise estatística descritiva e inferencial a partir dos dados secundários 
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oriundos das fichas de notificação do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN/AIDS/PB) do Programa Estadual da Paraíba. A 

população do estudo abrangeu todas as fichas de notificação referente aos 

indivíduos portadores de Aids, no período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de 

dezembro de 2011. 

Como instrumento de coleta de dados foram utilizadas às fichas do 

SINAN-AIDS, provenientes do PE DST/AIDS, base de dados criada pelo 

Programa Nacional de AIDS por meio do Ministério da Saúde do Brasil. 

No entanto os dados foram analisados a partir de técnicas 

descritivas (frequências absolutas e percentuais, medidas de tendência 

central e de dispersão) e analíticas, para obtenção das células estatísticas 

empregou-se o programa Software SPSS for Windows- versão 18. 

A pesquisa seguiu a Relosução 196/96 do CNS/MS que 

regulamenta pesquisa com seres humanos mediante a aprovação do projeto 

de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da 

Paraíba, de onde obteve-se parecer favorável, sob protocolo de numero 

CAAE 0404.0.133.000-10. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No estado da Paraíba entre os anos de 2010 e 2011 foram 

notificados um total de 739 casos de pessoas portadoras de HIV/AIDS, 

sendo respectivamente em 2010 um total de 346 (48%) casos e em 2011 

um total de 393 (52%) casos constatados no SINAN/AIDS/PB. Identificamos 

a predominância desta enfermidade nas pessoas do sexo masculino, 

embora tenha sido notável que os casos na população feminina vêm 

crescendo gradativamente. 

Dentre os critério utilizados para a definição de caso de Aids 

observou-se na figura 1,que no estado foi utilizado os três critério de 

definição segundo o Ministério da Saúde. Dessa forma vemos que a 

definição de caso de Aids é mais notificado de acordo com o critério CDC 

Adaptado com 243 casos (70,2%) em 2010 e 245 casos em 2011 (62,3%). 

Ainda de acordo com a figura 1, nota-se que o critério Rio de 

Janeiro/Caracas é o segundo mais notificado com 28,6% (99) em 2010 e 

tendo um aumento passando para 34,6% (136) em 2011, já o critério 

Excepcional de Óbito obteve um numero pequeno de notificações sendo em 

2010 1,2% (4) e em 2011 3,1% (12) casos. 
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Figura 1: Distribuição de casos de acordo com o critério CDC adaptado, no estado 

da Paraíba no período de 2010 e 2011. Cajazeiras- PB, 2012. 

 

FONTE: SINAN/ AIDS/PB 

 

Nesse ínterim observamos que o critério CDC Adaptado é o mais 

notificado do estado, sendo assim podemos observar na tabela 1, o perfil 

das doenças indicativas de Aids de acordo com este critério. 

 

Tabela 1: Doenças indicativas de Aids segundo o critério CDC Adaptado, no estado 

da Paraíba no período de 2010 e 2011.Cajazeiras –PB, 2012 

 

Os dados revelam que dentre as doenças indicativas de Aids a 

contagem de linfócitos TCD4+ obteve mais notificações. Este fato pode-se 

VARIÁVEL 
2010 2011 TOTAL 

f1 fr f1 fr f1 Fr 

Candidose Pulmonar 2 0,8 2 0,7 4 0,7 

Câncer Cervical Invasivo 0 0 1 0,4 1 0,2 

Criptococose Extrapulmonar 1 0,4 0 0 1 0,2 

Herpes Simples Mucocutânea > 1 mês 6 2,3 4 1,4 10 2,0 

Isosporidose Intestinal Crônica> 1mês 1 0,4 3 1,1 4 0,7 

Linfoma não Hodgkin e outros linfomas 1 0,4 2 0,7 3 0,6 

Pneumonia por Pneumocystis carinii 9 3,4 34 12,3 43 8,0 

Salmonelose ( sepse recorrente não-tifóide 2 0,8 1 0,4 3 0,6 

Toxoplasmose Cerebral 27 10,5 28 10,1 55 10,0 
Contagem de Linfócitos TCD4+ menor que 350 

cel/mm3 209 81,0 202 72,9 411 77,0 

TOTAL 258 100 277 100 535 100 

CDC

ADAPTADO

RJ/CARACAS ÓBITO

70,2%

28,6%
1,2%

62,3%
34,6%

3,1%

2010 2011
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justificar em virtude do vírus HIV parasitar preferencialmente os linfócitos 

TCD4+, células estas envolvidas diretamente na defesa do organismo. 

Sendo assim a baixa contagem de linfócitos TCD4+ torna o indivíduo com o 

seu sistema de defesa fragilizado, tornando-o susceptível a outras doenças. 

Nogueira, et al (2011) relata em seu estudo sobre a Paracoccidioidomicose 

associada a Aids em paciente com a contagem total de quatro células T-

CD4+, que na maioria dos casos de sua pesquisa a contagem de linfócitos 

TCD4+ era inferior a 200 cel/mm3.  

Observa-se também que a toxoplasmose teve a segunda maior 

notificação dos casos (tabela1). A toxoplasmose também teve destaque na 

pesquisa de Rodrigues-Júnior e Castilho (2010) em seu estudo sobre Aids e 

doenças oportunistas transmissíveis na faixa de fronteira Brasileira, onde 

descreve que das doenças oportunistas transmitidas pela ingestão de água 

e/ou alimentos contaminados, a toxoplasmose prevaleceu. 

Ainda em seu trabalho Rodrigues-Júnior e Castilho (2010) 

encontraram que dentre as doenças transmitidas pela inalação do agente 

etiológico a Pneumocystis carinii teve a segunda maior notificação, que 

assim como no estado da Paraíba teve uma posição de destaque. 

 

4.CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos, verifica-se que ocorreu um gradativo 

aumento no numero de casos da doença notificados no estado, com 

predominância do sexo masculino. O estudo revelou que a vigilância 

epidemiologia da Aids no estado segue os critério de definição de caso de 

Aids segundo o Ministério da Saúde, onde o critério CDC Adaptado toma 

destaque no numero de notificações. Contudo o perfil das doenças 

indicativas segundo o CDC adaptado nos mostra que a contagem de 

linfócitos T CD4+ menor que 350 cel/mm3 se torna um importante sinal 

indicativo de desenvolvimento da doença, tendo em vista estas células 

estarem diretamente envolvidas na defesa do organismoDessa forma, sendo 

notório o impacto dessa epidemia sobre a população caracteriza-se a 

importância da vigilância epidemiológica para o acompanhamento da 

evolução temporal e espacial desta morbidade, a fim de orientar ações de 

prevenção, promoção e controle, aumentando a busca ativa de casos novos 
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concretizando dessa forma a real situação epidemiológica desta localidade, 

para que resultados positivos sejam alcançados buscando a redução dessa 

epidemia em um futuro próximo. 
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CAPÍTULO 17 

 
A IMPORTÂNCIA DE SE TRABALHAR PESQUISA E 

EXTENSÃO NA FORMAÇÃO SAÚDE 
 

Micaela Barbosa Lima SALES 
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Taylah Barbosa Lima SALES  

 

1.INTRODUÇÃO 

   

As atividades de ensino integrado à extensão e a pesquisa assinalam 

uma concepção de prática acadêmica que interliga a universidade, nas suas 

atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da maioria da 

população, possibilitando assim a formação do profissional cidadão e se 

credencia, junto à sociedade, como espaço privilegiado de produção do 

conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais 

existentes. (BRASIL, 2001) 

A Extensão Universitária é, assim, uma forma de interação entre as 

instituições de ensino e a comunidade em geral, que, em suas variadas 

formas de organização, estabelece uma troca de saber acadêmico e popular 

através de experiências inovadoras, promovendo ações com públicos 

diferenciados, estabelecendo uma interlocução, que terá como 

consequência a produção de um conhecimento resultante do confronto 

acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da 

universidade, contribuindo significativamente para a mudança da sociedade 

e dos profissionais formados (BRASIL, 2001) 

A Universidade através deste processo aprende com a própria 

comunidade sobre seus os valores e sua cultura, visando planejar e executar 

as atividades de extensão respeitando e não violando esses aspectos. E, 

assim, a extensão conquista cada vez mais espaços nas instituições de 

ensino superior, como um campo privilegiado de saberes e práticas na 

reorientação da formação. (SILVA, 1997) 

As contribuições oferecidas pelas experiências curriculares em 

extensão são fundamentais não apenas para a formação acadêmica, 
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explorando, ampliando e aplicando conteúdos e conhecimentos, mas 

também para a comunidade/público que recebe as ações planejadas e 

desenvolvidas pelos projetos. 

Fazer extensão em comunidades é uma oportunidade ímpar para os 

acadêmicos, pois estes poderão se inserir na realidade sócio-econômico-

cultural daqueles que lhes demandarão atendimento quando estiverem no 

mercado de trabalho e para que acima de tudo não se constituam apenas 

de bons técnicos limitados as doenças, mas sim de bons profissionais da 

saúde, militantes e humanos. (MELO NETO, 2004) 

A partir dessas ideias e ações surge o “Projeto de Educação Popular 

em Saúde na Comunidade”, como uma atividade e uma experiência 

extensionista da Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE), que 

tem a Educação Popular em Saúde como eixo teórico metodológico 

orientador, proporcionando, na formação e na prática, a construção de uma 

nova abordagem em saúde, centrada no usuário/sujeito. Orienta suas 

práticas utilizando-se de elementos como a troca de saberes entre o 

conhecimento científico, apreendido nas salas de aula das instituições de 

ensino, e o conhecimento popular, realidade sócio-cultural das 

comunidades, redimensionando o ensinar-aprender como prática 

acadêmica em direção ao aspecto social e político do conhecimento, que 

está a serviço da comunidade na qual a universidade está inserida. 

A proposta desse projeto caracteriza-se como uma educação 

problematizadora, procurando criar as possibilidades para a produção ou 

construção do saber, evitando a transferência de conhecimentos de forma 

verticalizada (FREIRE, 2005). É um esforço de mobilização, organização e 

capacitação das classes populares; é um processo fundamentalmente 

formativo e potencialmente transformador. Não há um programa 

preestabelecido de conteúdo a serem ensinados, mas educador e educando 

se conhecem um ao outro, estabelecendo uma formação própria de suas 

realidades, interesses e saberes (FREIRE,1996). 

Utilizar essa experiência é uma forma de potencializar sua prática em 

saúde utilizando-se de ações educativas interdisciplinares, respeitando a 

realidade local e valorizando o saber popular, além de possibilitar uma visão 

integral do indivíduo.  

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar as práticas 

desenvolvidas pelo Projeto Educação Popular em Saúde na comunidade em 

2012, assim como identificar as contribuições na formação profissional em 

saúde.  
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2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal de natureza quantitativa no qual a 

determinação do tamanho da amostra foi feito com base na estimativa da 

proporção populacional proposta por Levine Berenson e Stephan (2000) 

quando não existe um levantamento prévio da proporção amostral local. 

O projeto Educação Popular em Saúde na comunidade baseando-se 

na estratégia de saúde da família, propõe a participação dos estudantes de 

medicina e enfermagem assumindo a responsabilidade de fazer o 

acompanhamento à saúde das famílias, tendo como referencial a Educação 

Popular. 

O Projeto desenvolve suas atividades através de encontros, tais 

como: reuniões teóricas e/ou organizativas semanais entre os extensionistas 

e coordenadores, com objetivo de aprofundamento sobre o objeto de 

trabalho do projeto e, ainda, planejar e organizar estratégias de ações, 

avaliação e suporte às famílias em parceria com a equipe de saúde. 

As atividades são realizadas na área de abrangência da Unidade de 

Saúde da Família piranga, inserida no bairro Valentina Figueiredo, sendo de 

responsabilidade do Distrito III, na cidade de João Pessoa, Paraíba, no ano 

de 2012, onde os extensionistas através de visitas domiciliares tem um 

contato direto com a realidade em que o usuário está inserido. A escolha das 

famílias é realizada de acordo com a necessidade da própria comunidade, o 

que corresponde a uma indicação de algum morador, ou agente comunitário 

de saúde, ou demais membros da equipe do Programa Saúde da Família. 

As visitas são realizadas por duplas e são orientadas no 

compartilhamento de opiniões, desenvolvendo um processo de escuta 

qualificada e acolhimento na comunidade. Os encontros com a comunidade 

proporcionam a criação de um vínculo entre extensionistas e moradores, 

desmanchando sentimentos de superioridade/inferioridade, criando 

igualdade e aproximação, apoiando as famílias e aprendendo com elas. 

Assim, é possível conhecer as condições de saúde, problematizando a 

realidade social em que vivem orientando quanto aos cuidados com a saúde 

e servindo de elo entre essas pessoas e os serviços de saúde.  

A partir disso, os próprios alunos vão descobrindo que os 

ensinamentos em sala de aula precisam se expandir cada vez mais para as 

várias dimensões do que se sujeita a vida, não só na busca de informações 

a partir do concreto como também, dão sua contribuição de maneira a aliviar 

os problemas contidos na prática local. 

A importância de  se trabalhar pesquisa e extensão na formação saúde 

 



156 

 

Identificados os sujeitos a serem direcionadas as ações do projeto, 

necessário foi a identificação de suas dinâmicas de vida e realidade social. 

Para tanto, desenvolveram-se entrevistas com base em um formulário para 

coleta de dados contendo informações referentes a fatores socioeconômico 

e cultural, além do conhecimento acerca do funcionamento da USF e diálogo 

entre a equipe e a comunidade, práticas educativas, não esquecendo a 

identificação de atividades advindas da própria cultura popular. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas atividades do projeto, os usuários, estudantes e coordenadores 

interagem entre si de maneira dialógica e horizontal, em que são debatidos 

temas de interesse da comunidade, visando troca de saberes entre todos e 

a ampliação do olhar de cada um. Para o primeiro ano do projeto, tendo em 

vista as necessidades discutidas com os usuários locais, as ações 

prioritárias foram: 1. Saúde do idoso através de rodas de conversa para 

refletir sobre dificuldades e potencialidades dos sujeitos envolvidos 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e envelhecimento 

saudável, onde a promoção de saúde é construída com ele e não para ele, 

estimulando reflexão crítica dos idosos sobre si; 2. Drogas e bulling mediante 

USF Ipiranga e programa saúde na escola para adolescente na faixa etária 

entre 13 e 16 anos, onde foram discutidos tais temas, esclarecendo dúvidas 

e paradigmas, além de peças teatrais educativas por serem mais atrativas; 

3. Curso de fitoterapia através da criação de grupos para ensinar a cultivar, 

plantar, preparar e indicar corretamente, esclarecendo os benefícios e 

malefícios, uma vez que a toxicidade é um problema de saúde pública e o 

uso de plantas medicinais pela comunidade é elevado.  

As práticas realizadas no Projeto são avaliadas de modo processual 

e contínuo no decorrer de cada atividade. E para isto, são utilizadas 

estratégias como relatos dos moradores e observação dos alunos, 

exposição dos problemas e diálogos entre os envolvidos, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento e evolução do projeto, com a finalidade de 

transformar ações em pesquisas, debates, seminários, congressos e artigo. 

Para 2013, há proposta de atividades motivadoras como a segunda fase do 

curso de fitoterapia, curso para mulher e adolescente, higiene corporal, 

sexualidade e atenção ao idoso. 

É uma estratégia na educação, pois procura atender a necessidade 

de aprofundar o conhecimento em questões norteadoras no processo de 
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ensino aprendizagem dos discentes envolvidos tais quais: o papel da ESF 

nas ações e serviços, de acordo com planejamento local, além das 

características socioeconômicas e culturais das famílias a serem visitadas, 

tendo a renda, estado civil, número de filhos, ocupação, religião, casa 

própria, como fatores determinantes no processo saúde e doença, práticas 

sanitárias cotidianas. Terá como perspectiva também a identificação de 

igrejas, Associações de bairro, com o propósito de mobilizar a comunidade 

para atividades coletivas em saúde. 

A participação nesse programa contribui para a integração ensino-

serviço, onde prática e teoria andam juntas, desenvolve habilidade de 

comunicação e pesquisas direcionadas às necessidades do SUS, motiva a 

discussão e expressão livre das ideias entre os pares, além de incentivar a 

participação e reflexão sobre as atividades desenvolvidas na comunidade. 

Possibilita a vivência da interdisciplinaridade, longitudinalidade, atenção 

centrada na família e coordenação do cuidado, que por sua vez produzirão 

conhecimento e melhores serviços de saúde para a população. Desse modo, 

esse estudante se diferenciará pela formação crítico-reflexiva e pela 

capacidade de aprender com a realidade em que se inserem, estando mais 

capacitados para enfrentar o mercado de trabalho. 

Ao longo da experiência com o projeto Educação Popular em Saúde 

na comunidade, percebe-se a relevância dessa experiência especialmente 

no que tange ao acompanhamento às famílias, a proximidade dos 

extensionistas com a comunidade e com os setores da saúde, ampliando a 

percepção dos envolvidos sobre o processo saúde-doença e o cotidiano da 

comunidade, propiciando uma visão integral do indivíduo, estabelecendo um 

contato com a realidade social e valorizando o saber popular. 

Possibilita aos extensionistas uma interação entre universidade-

comunidade na docência, na pesquisa e na prestação de serviços 

propiciando uma relação mais direta com a comunidade e propostas que 

democratizam o benefício comum, numa ação bilateral. Proporciona 

atividades de promoção e prevenção em saúde e aprendizado do respeito 

aos aspectos culturais da comunidade. 

 

 

4.CONCLUSÕES  

 

O Projeto Educação Popular em Saúde na Comunidade é um 

espaço favorável à construção de um conhecimento crítico e reflexivo a partir 
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da integração de seus participantes na realidade popular numa perspectiva 

dialogada, com respeito a sua cultura e seus valores. Suas atividades 

buscam promoção de saúde através da melhoria da qualidade de vida dos 

moradores a partir da identificação das principais necessidades. Desta 

forma, tornando-se uma experiência capaz de tornar o extensionista em um 

profissional responsável e comprometido com suas ações e humanizado no 

tratamento interpessoal. Trabalhar pesquisa e extensão possibilita uma 

visão integral do sujeito, ampliando a compreensão do processo saúde-

doença, valorizando o saber popular. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O Desenvolvimento Sustentável já foi definido e descrito de várias 

formas. Não se trata de uma noção fixa, mas um processo de mudança das 

relações entre sistemas e os processos sociais, econômicos e naturais. Para 

Campos (1999), tem-se como conceito de Desenvolvimento Sustentável 

aquele desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem as suas 

próprias.  

A terminologia desenvolvimento é descrita segundo a Organização 

das Nações Unidas – ONU, citada por Boff (1999), como sendo um processo 

econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao constante 

melhoramento do bem-estar de toda a população e de cada ser humano, na 

base de sua participação ativa, livre e significativa e na justa distribuição dos 

benefícios resultantes dele.  Portanto, o desenvolvimento tem por objetivo 

tornar melhor a qualidade de vida do ser humano enquanto ser humano, 

implicando isso em vida saudável, acesso à educação, participação política, 

democracia social e participativa, garantia dos direitos humanos e outros. 

Nesta reflexão, Santos (2001) procura correlacionar o 

desenvolvimento sustentável e o cuidado ao idoso, levando em 

consideração que no cuidado ao idoso torna-se imprescindível, a todo o 

momento, se refletir/praticar o desenvolvimento sustentável, visto que, a 

população idosa brasileira é a que mais cresce proporcionalmente no país e 
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os cuidados direcionados ao atendimento de suas necessidades necessitam 

ser específicos e multidimensionais.  

O desenvolvimento sustentável e o cuidado ao idoso são desafios, 

cuja convergência necessita ser vislumbrada. Pensando nisso, optou-se por 

discutir esta temática incluindo a educação popular como perspectiva teórica 

e metodológica.  

Contrapondo-se à verticalização das ações educativas e enfatizando 

a necessidade de construção coletiva de conhecimentos, a Educação 

Popular em Saúde (EPS) procura fomentar formas coletivas de aprendizado 

e investigação de modo que promova o crescimento da capacidade de 

análise crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das estratégias de luta 

e enfrentamento. A perspectiva da EPS tem sido reconhecida como 

referência para as práticas educativas no Sistema Único de Saúde (SUS), 

por sua convergência com o ideário de integralidade, humanização e 

participação popular (VASCONCELOS, 2001). 

Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica 

sobre a convergência entre desenvolvimento sustentável e cuidado ao idoso, 

a luz da educação popular. 

 

2.MATERIAL E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, revisando conceitos acerca 

da temática apresentada. Com a finalidade de ordenar as informações 

contidas nas fontes, de forma que estas possibilitassem a obtenção de 

respostas ao problema do estudo. As informações foram obtidas através de 

sites na internet pertencentes a organizações governamentais e não 

governamentais, utilizando-se de bases de dados, tais como – LILACS, 

Scielo, BVS publicados nos últimos 10 anos em idioma português. Foram 

utilizados de modo complementar livros, cartilhas, monografia e dissertação, 

no idioma português publicados no período de 2000 a 2010, exceto alguns 

livros de referências no cuidado, considerados importantes na discussão do 

tema. . Foram utilizados os seguintes unitermos – desenvolvimento 

sustentável, cuidado ao idoso, educação popular.  

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A importância de  se trabalhar pesquisa e extensão na formação saúde 
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Observou-se na análise dos materiais analisados que o número de 

publicações utilizando esta temática ainda é restrito, porém nos últimos 

anos, demonstrando grande interesse em pesquisas sobre o 

desenvolvimento sustentável e o cuidado ao idoso.  

A análise qualitativa dos conteúdos abordados nos artigos será 

apresentada em quatro subitens: o desenvolvimento sustentável; 

Aproximação entre o desenvolvimento sustentável e o cuidado a pessoa 

idosa; e a educação popular.  

O desenvolvimento sustentável  

O conceito de desenvolvimento sustentável foi firmado na Agenda 21, 

documento desenvolvido na Conferência “Rio 92”, e incorporado em outras 

agendas mundiais de desenvolvimento e de direitos humanos, mas o 

conceito ainda está em construção segundo a maioria dos autores que 

escrevem sobre o tema, como por exemplo, Carla Canepa (2007).   

Para Carla Canepa (2007) o desenvolvimento sustentável caracteriza-

se, portanto, não como um estado fixo de harmonia, mas sim como um 

processo de mudanças, no qual se compatibiliza a exploração de recursos, 

o gerenciamento de investimento tecnológico e as mudanças institucionais 

com o presente e o futuro. 

O desenvolvimento sustentável é um processo de aprendizagem 

social de longo prazo, que por sua vez, é direcionado por políticas públicas 

orientadas por um plano de desenvolvimento nacional. Assim, a pluralidade 

de atores sociais e interesses presentes na sociedade colocam-se como um 

entrave para as políticas públicas para o desenvolvimento sustentável 

(BEZERRA; BURSZTYN, 2000).  

Para Boff (1999) ainda é pequena a consciência coletiva que pesa 

sobre a Terra. Na verdade, de todos os cuidados, o cuidado com o planeta 

Terra, o cuidado ecológico é um dos que mais discussões vêm criando e 

mais abandono vem sofrendo, a cada dia.  Falando nos cuidados, 

destacaremos o cuidado com os idosos.  

Aproximação entre o cuidado a pessoa idosa e o desenvolvimento 

sustentável  

Na concepção de Leitão e Almeida (2000), o cuidado é um ato de vida 

que compreende várias atividades que visam manter e sustentar o ser, 

reparar o que lhe constitui obstáculo e assegurar a continuidade da vida. 

Waldow (1998, p. 127) aponta "o cuidar como comportamentos e 

ações, que envolvem conhecimento, valores, habilidades e atitudes, 
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empreendidas no sentido de favorecer as potencialidades das pessoas para 

manter ou melhorar a condição humana no processo de viver e morrer.  

O idoso por ser um ser humano complexo, o seu cuidado torna-se 

uma ação complexa e interdisciplinar, tornando necessário que a questão da 

complexidade dos problemas de saúde dos seres humanos idosos deva ser 

mais bem trabalhada quando se recorre ao auxílio da interdisciplinaridade 

para o desenvolvimento desta ação. Um exemplo destes temas gerais pode 

ser o desenvolvimento sustentável.  

O desenvolvimento sustentável depende destas inter-relações para 

pulverizar a informação e gerar a conscientização, ao discutir educação e 

transformação social, destaca a necessária relação entre universos micro e 

macrossocial, que hoje podemos considerar objeto do desenvolvimento 

sustentável o qual busca a indissociabilidade entre as diversas dimensões, 

como o cuidado.   

A reforma do pensamento defendida por Morin (1999, p. 34) "só pode 

ser realizada por meio de uma reforma da educação", obtida através do 

estímulo ao pensamento totalizante e contextualizado, capaz de 

compreender as inter-relações e interconexões das partes para a formação 

do todo complexo. Para tanto, é necessário que o processo se inicie a partir 

dos próprios educadores.  

Neste sentido, a educação popular como uma perspectiva teórica e 

metodológica, que visa a inserção do educando no seu contexto social, pode 

contribuir com o pensamento contextualizado e totalizante que o 

desenvolvimento sustentável exige, fazendo com que os idosos, possam 

contribuir efetivamente, como sujeitos ativos na promoção da 

sustentabilidade do ser humano, mais especificamente, do envelhecimento.  

Educação popular  

Vasconcelos e Cruz (2011) afirmam que a educação popular busca 

uma construção coletiva de conhecimento e organização política 

necessários à sua superação.   

O conhecimento é construído considerando as experiências de vida, 

os valores, as crenças, ou seja, a cultura do educando. Freire (1987) entende 

que uma aprendizagem significativa se dará a partir de um processo que 

proporcione uma análise crítica da prática social dos
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 homens, contribuindo para que estes repensem a forma de atuar no mundo. 

Diante da atual conjuntura, devem-se desenvolver relações sociais 

solidárias de respeito e comprometimento com a natureza, ao homem e a si 

mesmo. A educação popular atua como suporte a essa prática, pois não se 

preocupa somente com a aquisição de conhecimentos científicos ou com 

campanhas utópicas de proteção ao meio ambiente, mas em propiciar um 

processo de mudança de comportamento e aquisição de novos valores e 

conceitos convergentes a necessidade do mundo atual e suas relações com 

as questões sociais, econômicas, culturais ou ecológicas.  

 

4.CONCLUSÕES 

 

Apesar da restrição de estudos voltados para o tema envolvendo esta 

faixa etária, é de prima importância a instigação do assunto, o qual deve ser 

abordado não só nos cursos da saúde, mas deve perpassar por vários 

campos. Vale destacar que esta abordagem exige estudos e olhares 

reflexivos de vários profissionais para que atuem de forma igual, ainda que 

exerçam papéis diferenciados, afinal, trata-se de uma problemática global a 

qual exige uma abordagem crítica e contextualizada dentro do 

Desenvolvimento Sustentável. Chamando atenção para uma abordagem 

onde todos os atores envolvidos são agentes ativos de mudança, graças à 

roda da vida, proporcionada pela educação popular.  
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CAPÍTULO 19 
 

ANÁLISE DO PERFIL DE METILAÇÃO DO GENE THBS1 

ENVOLVIDO A CARCINOGÊNESE GÁSTRICA 
 

Cynthia Farias Vieira de MELO 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O câncer gástrico é uma das mais frequentes ocorrências de câncer 

mundialmente. No ano de 2012, estimam-se, para o Brasil, 12.670 casos 

novos de câncer do estômago em homens e 7.420 em mulheres. Esses 

valores correspondem a um risco estimado de 13 casos novos a cada 100 

mil homens e 7 a cada 100 mil mulheres (INCA, 2012). A sua etiologia é 

multifactorial, pois estudos sugerem associações à diversos fatores como: 

hábitos alimentares, fatores ambientais, fatores genéticos e epigenéticos e 

a infecção gástrica por H. pylori. (TERRY et al. 2011; EVERATT et al. 2012). 

A perda do controle do ciclo celular devido a alterações moleculares 

permite a proliferação celular descontrolada desencadeando um estado 

neoplásico. A maioria delas envolve modificações em genes que estão de 

alguma forma, envolvidos com o controle do ciclo celular (PARK; LEE, 2003). 

Em princípio, estudos consideram que o câncer se origina através de 

alterações genéticas e epigenéticas que ocorrem em genes específicos 

responsáveis pelo controle do ciclo celular. O termo epigenética foi utilizado 

pela primeira vez por Conrad Waddington, definindo as interações entre o 

genoma e o ambiente que levam a formação do fenótipo (WADDINGTON, 

1942). A metilação do DNA é um evento epigenético que consiste na adição 

do grupo metil no carbono 5 de citosinas adjacentes a guaninas, os 

chamados dinucleotídeos CpG. Estas citosinas estão normalmente 

desmetiladas em genes ativamente transcritos, enquanto que as citosinas 

metiladas são geralmente associadas com o silenciamento do DNA (BIRD, 

2002).  

O gene THBS1 também conhecido como TSP1, codifica a proteína 

thrombospondin-1 e estar localizado na região cromossômica 15q15. Este 

gene codifica uma glicoproteína matricelular multifuncional, contendo 

domínios de interação para uma grande variedade de proteínas, receptores 
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celulares e enzimas, e estar envolvido em inúmeros processos biológicos 

incluindo, adesão celular, migração, proliferação, interação célula-células, 

angiogênesi, metástase de células tumorais, inflamação e tromboses 

(MAJACK et al., 1985; ADAMS; LAWLER, 2004). 

Muitos estudos têm correlacionado a metilação de genes 

responsáveis pela homeostase celular com a progressão do câncer gástrico, 

tais como p16, hMLH1, DAP-kinase, THBS1, TIMP-3, SMARCA5, CDKN2A, 

ANAPC1, CDKN2A, TP53, RUNX3, GPX3, COX2, dentre outros (KANG et 

al., 2000; KANG et al., 2001; KANYAMA et al., 2003; LIMA, et al, 2007, 2008; 

GIGEK et al., 2011). Desta forma, este trabalho tem como objetivo 

estabelecer o perfil de metilação do gene THBS1 e a infecção por H. pylori 

em amostras de câncer gástrico e tecido gástrico normal, e associar o perfil 

de metilação deste gene e da infecção de H. pylori ao tipo e estadiamento 

do câncer gástrico e estabelecer seus valores prognósticos e preditivos. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (CEPHC-FMRP) 

e à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em Brasília. O 

presente trabalho foi avaliado e aprovado pelo CEPHC-FMRP sob o número 

12479/2004 No presente estudo foram analisadas 39 amostras de câncer 

gástricos, sendo 16 amostras de câncer gástrico tipo difuso e 23 do tipo 

intestinal segundo a classificação de Laurén (LAUREN, 1965) e 15 amostras 

de tecidos normais.  

O DNA foi extraído pela técnica de fenol/clorofórmio/álcool isoamílico. 

As regiões de Ilha CpG correspondentes a região promotora mais a 

sequencia do primeiro éxon de cada gene de interesse foram determinadas 

com o auxílio do programa MethPrimer (figura 1) 
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Figura 1. Localização do primer do gene THBS1 em 50% de ilhas CpG. As bases 

representadas no eixo horizontal não representa a posição das bases na sequencia 

do gene. 

 

A atécnica utilizada foi a MSRE-PCR (Methylation-Sensitive 

Restriction Enzyme PCR) que consiste em um método com base na 

propriedade de algumas enzimas de restrição serem capazes de cortar 

regiões metiladas. As enzimas izoesquizômeros HpaII e MspI reconhecem 

a seqüência 5’ CCGG 3’. A enzima HpaII reconhece quando citosina interna 

estiver metilada (C5mCGG) e não cliva a sequencia. A enzima MspI funciona 

como um controle positivo, pois corta tanto a sequencia metilada quanto a 

não metilada. O tratamento com as enzimas foi feito entre 0,1μg-0,05 μg de 

DNA genômico, de 5U a 10U da enzima (HpaII e MspI, separadamente), RE 

10X Buffer, Acetylated BSA 10μg/µl e completado com água em um volume 

final de 20μl durante 16h a 36°C. A tabela 1 representa a sequencia dos 

primers utilizados. 

 

Tabela 1 - Os iniciadores utilizados para técnica MSRE-PCR. 

Gene Primer Sequência 
Posição 

Tamanho Tm/°C 

THBS1 THBS1 F 5’- GCAACCTCTACTCCGGAC -3’ 
+55/+155 

101pb 54°C 

  THBS1 R 5’-CTTACCTGTGTGTACCGGAG-3’    

 

Foram utilizados os oligonucleotídeos F 5’-

TGGAGARACTAAGYCCTCC-3’ e R 5’- 

GAGGAATACTCATTGCGAAGGCGA-3’, descritos por Scholte et al. (1997) 

para a identificação do rRNA 16S de H. pylori. As condições da PCR foram 

40 ciclos de desnaturação a 94°C por 1 min, anelamento a 59°C por 1 min e 

extensão a 72°C por 1 min. As corridas eletroforéticas foram realizadas em 

gel de poliacrilamida na concentração de 8% corados com nitrato de prata. 

Foram realizados análises estatísticas utilizando o teste exato de Fisher do 

software BioEstat 5.0. considerando significante P≤0,05. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A técnica de Methylation-Sensitive Restriction Enzyme PCR revelou 

que a hipermetilação do gene THBS1 ocorreu em 5% (n=2) das amostras de 

câncer gástrico. Foram analisadas 15 amostras de tecido normal, elas 

revelaram um perfil de metilação semelhante às de câncer gástrico. O gene 

THBS1 em 7% (n=1) das amostras normais, não havendo correlação entre 

a metilação deste gene em amostras de adenocarcinoma e as amostras 

normais (p≥0,05) (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Amplificação do gene THBS1 da amostra 57 de tecido normal (não 

metilada) e das amostras 9 (não metilada) e 1 (metilada) de câncer gástrico em gel 

de poliacrilamida a 8%, corado com prata. Br = Branco da reação; B = DNA + água 

(controle negativo da enzima), H = DNA + enzima HpaII; M = DNA + enzima MspI 

(controle positivo da enzima). 

 

A análise de metilação do gene THBS1 não mostrou significância 

entre o gênero (p=0,0742), ao tipo de tumor (p=1,000), ao estágio (p=1,000), 
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a presença de metástase nos linfonodos (p=0,527) e a presença de 

metástase distante (p=0,242). 

O gene THBS1 tem um importante papel na angiogênese, uma 

característica indispensável para a proliferação e metástase das células 

tumorais. Seu papel é fundamental, pois inibe a formação dos vasos 

sanguíneos devido á manutenção da liberação de VEGF. Em pacientes com 

câncer, há uma desregulação do controle da angiogênese, com o aumento 

de VEGF e diminuição de TSP1, favorecendo angiogênese tumoral e a 

inflamação (FLEITAS, et al., 2012). A inibição da angiogênese de células 

tumorais também ocorre devido a ativação de CD36 pela TSP1 e induzindo 

a apoptose de células endoteliais (SASLOW, 1994). 

Aydemir et al., (2012) ao analisarem o perfil de metilação do THBS1 

em amostras de meningiomas, observaram que nenhuma amostra 

apresentava padrão metilado (AYDEMIR, et al., 2012). Nossos resultados 

não apresentaram associação entre o estado de metilação do gene THBS1 

e as variáveis clinicopatolígicas. Portanto, com base nos resultados obtidos 

sugerimos que o gene THBS1 não pode ser usado como biomarcador para 

o número amostral estudado. Este gene tem sido utilizado como 

biomarcadores em outros tipos de tumores como câncer de cabeça, pescoço 

e câncer de mama (SEPIASHVILI, et al., 2012; SUH, et al., 2012). 

H. pylori estava presente em 67% (n=26) das amostras de câncer 

gástrico e nas amostras normais também apresentaram um percentual de 

(67%/n=10) (Figura 3). Os dados analisados não demonstraram uma 

associação significante entre a presença de H. pylori com amostras de 

câncer gástrico (p=0,999), quando comparadas às amostras normais. 

 

 
Figura 3. Amplificação referente ao fragmento da fração 16S do rRNA de H. pylori 

das amostra 57 de tecido normal, da amostra 1 de câncer gástrico (H. pylori positivo). 

Amostra 2 não amplificou (ausência de H. pylori). Gel de poliacrilamida a 8%.  

 Amostra 57    Amostra 1      Amostra 2      Lader              

150pb 
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Estudos descobriram que existem cepas mais virulentas do que 

outras, aquelas que possuem o fator de virulência Cag (GIORDANO; CITO, 

2012). Modelos animais têm sido utilizados para uma melhor compreensão 

do papel dos fatores de virulência da H. pylori. Em um modelo de 

camundongo transgênico, demonstrou-se que a expressão de CagA em 

camundongos induziram vários tumores, hiperplasia epitelial gástrica, 

pólipos hiperplásicos, carcinomas gastrointestinais e doenças 

hematológicas malignas, como leucemia mielóide e Linfoma de célula B 

(OHNISHI et al., 2008). A avaliação do fator de virulência CagA poderia ser 

utilizado como recurso para auxiliar neste estudo. 

 

4.CONCLUSÕES 

O estado de metilação dos genes THBS1 não foi signicativamente 

diferente em câncer gástrico quando comparado com as amostras normais. 

Os resultados sugerem que não há associação entre o perfil de metilação do 

gene THBS1 e as variáveis clinicopatológicas nas amostras analisadas. Não 

há associação entre o perfil de metilação dos genes THBS1, GPX-3 e à 

presença de H. pylori e nem entre a presença de H. pylori nas amostras de 

câncer gástrico e os dados clinicopatológicos nas amostras analisadas. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos tem crescido a sensibilização quanto a questões 

de autenticidade de alimentos (De la Fuente; Juarez, 2005). Pois, tem 

surgido um elevado interesse por parte dos consumidores em obter 

informações quanto à origem e forma de fabricação dos alimentos que 

consomem (Reid; O’Donnell; Downey, 2006). Apesar de a adulteração de 

alimentos ser um velho problema em vez de uma característica do nosso 

tempo, ainda é uma das principais preocupações para pesquisadores, 

consumidores, indústrias e autoridades políticas em todos os níveis do 

processo de produção (BOTTERO; DALMASSO, 2010; SUN, 2008). 

Uma matéria-prima autêntica deve obedecer à rotulagem, 

principalmente em termos de composição química, qualidade 

microbiológica, tecnologia de produção, e, sobretudo, identidade genética. 

Laticínios são de especial interesse, porque são um grupo de alimentos que 

desempenham um papel importante na alimentação da população e são 

essenciais para determinados grupos de consumidores (mulheres, crianças 

e idosos) (MICHALIDOU, 2008). 

Sob o olhar das políticas de segurança alimentar, é imprescindível 

garantir que a população tenha acesso a alimentos essenciais à sua 

nutrição, o que inclui tanto produção como abastecimento e comercialização 

confiáveis. Em conformidade com Egito et al. (2006) a garantia de qualidade 

dos alimentos tornou-se um problema mundial. É cada vez mais importante 

detectar a introdução no mercado de produtos rotulados de forma 

fraudulenta e de qualidade inferior, por razões econômicas e por questões 

de saúde pública. 

Dentre as propostas aprovadas na terceira conferencia nacional de 

segurança alimentar e nutricional no Brasil está aquela que estabelece 
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mecanismos de regulação da rotulagem, com a devida indicação de sua 

composição. Com vistas a estimular a produção de alimentos saudáveis e 

seguros em relação ao grau de pureza e autenticidade, conforme o 

estabelecido nas políticas de promoção à saúde. Além de sugerir ações que 

garantam e reforcem os sistemas de avaliação, monitoramento e análise de 

alimentos com vistas a assegurar um consumo seguro (CONSEA, 2007). 

Entende-se por adulteração em produtos alimentares de origem 

animal, entre outras formas, empregar substâncias de espécies diferentes 

das da composição normal do produto sem autorização da Divisão da 

Inspeção de Produtos de Origem Animal (D.I.P.O.A), do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A.) e a fraude é o ato de 

substituir um elemento por outro de valor inferior visando obter maior lucro 

(BRASIL, 1996). 

Ou seja, para que se caracterize fraude é necessário haver a 

presença de má fé, pois, nos casos em que há negligência no processo de 

fabricação ou beneficiamento que levam a adição de substâncias 

indesejáveis, denomina-se adulteração. Porem, ambos os casos são 

considerados impróprios ao consumo e devem ser excluídos dos canais de 

comercialização. O fornecimento destes aos consumidores implica em 

penalidades previstas na legislação vigente. 

O código penal brasileiro considera crime contra a saúde pública, no 

artigo 272, a adulteração ou falsificação de alimentos. Que é o ato de 

adicionar substancia de qualidade inferior com o fim de obter maiores lucros, 

causando prejuízo à saúde pública e a economia. No seu artigo 270, 

considera crime de envenenamento adicionar substancias aos alimentos 

que podem causar morte ou prejuízo à saúde do indivíduo. Todos os 

envolvidos na cadeia produtiva e de comercialização do produto alimentar 

são considerados responsáveis pela ação e, portanto, culpados (BRASIL, 

1995). 

O RIISPOA (Regulamento da inspeção industrial e sanitária de 

produtos de origem animal) considera fraude, falsificação ou adulteração de 

leite: a adição de substancias estranhas à sua composição. Neste caso, 

pode-se incluir a adição de leite de outra espécie animal (BRASIL, 1996). 

Uma adulteração comum em produtos lácteos consiste em efetuar a 

substituição do leite caprino por quantidades superiores não declaradas de 

leite bovino, tendo em vista o valor econômico inferior deste produto 

comparado ao de origem caprina. Assim, a detecção de espécies de leite é 

importante no controle de qualidade de alimentos de origem animal (Mafra 
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et al., 2007). No Brasil, tem-se observado esse tipo de adulteração no leite 

de cabra (Egito et al., 2006). 

A adição de quantidades não declaradas de leite de vaca em leite 

caprino é, frequentemente, realizada devido à variação sazonal na produção 

de leite caprino e o menor valor econômico de leite bovino (LÓPEZ-

CALLEJA et al., 2007a). A identificação das espécies de origem em produtos 

lácteos tem se tornado cada vez mais importante no que diz respeito ao 

cumprimento da legislação sanitária, fidelidade nas informações 

apresentadas ao consumidor, do ponto de vista econômico e para a saúde 

pública (MININNI et al., 2009). 

Apesar dos avanços feitos na autenticação de alimentos até o 

momento, a adulteração dos alimentos continuará a ser um problema sério 

no futuro. Independentemente do método analítico em si, a limitada 

disponibilidade de métodos de referência ainda representa um problema na 

autenticação de alimentos (ITO, 2005). 

Novas abordagens na autenticação de alimentos serão fazer 

levantamentos dos novos métodos de adulteração, que por sua vez, exigem 

ainda mais técnicas analíticas refinadas para a sua detecção (SUN, 2008). 

A seção de tecnologia da D.I.P.O.A. é o órgão responsável pela 

padronização e atualização de técnicas de exame em alimentos, mas, aceita 

sugestões de laboratórios oficiais ou particulares para alterá-las desde que 

a Seção de Tecnologia verifique e confirme as vantagens e a nova técnica 

(BRASIL, 1996). 

Portanto, é imprescindível canalizar esforços no sentido de 

promover técnicas mais avançadas na detecção de adulteração em 

alimentos, a fim de garantir ao consumidor alimentos de qualidade, com 

especificações confiáveis, promovendo saúde e, por outro lado dando a 

credibilidade exigida aos sistemas de produção e comercialização. Por isto, 

sendo o leite caprino, um alimento que começa a ganhar espaço no mercado 

consumidor brasileiro, é indispensável assegurar esta garantia. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para garantir a genuinidade de alimentos é necessário ter a 

disposição dos órgãos responsáveis por esta fiscalização métodos analíticos 

que avaliem esta autenticidade. 

Apesar de grandes progressos já terem sido feitos na autenticação 

de alimentos, e isto está intimamente ligado com os avanços da biologia e 
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da química e da disponibilidade de métodos analíticos apropriados (SUN, 

2008) ainda há muito a percorrer. Dentre os métodos modernos para 

autenticação de alimentos estão à cromatografia e espectroscopia nos seus 

vários formatos, análise de isótopos estáveis e os métodos imunoquímicos, 

bem como os métodos baseados em DNA, e estes representam os métodos 

atualmente mais utilizados na autenticação de alimentos, com uma gama de 

aplicações cada vez mais abrangente (BOTTERO; DALMASSO, 2010; 

REID; O’Donnell; Downey, 2006). 

Muitos trabalhos tem dirigido esforços a estudar métodos de análise 

para detecção de adulteração de leite de cabra com o leite de vaca. E 

atualmente, estas pesquisas tem se canalizado no sentido de investigar 

métodos que objetivem detectar misturas de espécies em derivados lácteos, 

como em queijos, por exemplo (BOTTERO et al., 2003; 

MAUDET; TABERLET, 2001). Pelo fato destes alimentos serem submetidos 

a processos que promovem modificação de seus componentes, através dos 

processos fermentativos. O que dificulta a aplicação de métodos 

convencionais. 

Dentre as metodologias disponíveis para a detecção da mistura de 

leite de diferentes espécies, particularmente a adição deste substrato bovino 

ao caprino, destacam-se os métodos que se baseiam na determinação da 

atividade enzimática e na identificação de diferenças nas frações proteicas 

e gordurosas (REID; O’Donnell; Downey, 2006). Entre as ferramentas 

utilizadas para identificar estes compostos, as que consideram as diferenças 

nas frações proteicas parecem ser as mais adequadas e podem ser 

executadas por diferentes processos analíticos, como os métodos 

imunológicos, eletroforéticos e cromatográficos e há também os métodos 

baseados em DNA (HURLEY et al., 2006). 

Realizou-se um levantamento bibliográfico acerca dos principais 

métodos que podem ser utilizados para detecção da adição de leite bovino 

ao leite de espécies caprinas.  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A.  TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS 

 

As técnicas de cromatografia em suas várias formas estão entre os 

mais importantes métodos utilizados na análise de alimentos (REID; 

O’Donnell; Downey, 2006). O termo ''Cromatografia'' engloba técnicas 
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capazes de separar, permitindo a identificação, de praticamente qualquer 

tipo de moléculas presentes em uma amostra alimentar. Assim, a 

cromatografia gasosa (GC), seja realizada como cromatografia gás-líquido 

(GLC) ou cromatografia gás-sólido (SGC), representa um método onde a 

fase móvel é gasosa, por tanto, é mais adequada para análise das moléculas 

naturalmente voláteis ou semi-voláteis (He; Beesley, 2005). 

Na cromatografia líquida (LC), geralmente referida como 

cromatografia liquida alto desempenho (HPLC), a fase sólida estacionária é 

aplicada em uma coluna e a fase móvel é bombeada através da coluna, pode 

detectar compostos como proteínas, aminoácidos, compostos fenólicos e 

carboidratos (Volitaki; Kaminarides, 2001). 

Os sistemas de cromatografia de camada fina (TLC) consistem de 

uma fase plana sólida e uma fase móvel que é líquida. Devido à capacidade 

superior de GC e HPLC, esta última técnica tem sido raramente usada para 

fins de certificação de alimentos (Lehotay; Hajšlova, 2002). 

 

B.  TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS 

 

Técnicas espectroscópicas, em particular por infravermelho (IR) e 

espectroscopia por ressonância nuclear magnética (NMR), bem como 

espectrofotometria UV-Visível, são amplamente utilizadas na autenticação 

de alimentos (LE GALL; Colquhoun, 2003). Eles são frequentemente 

combinados com quimiometria, que na verdade é uma metodologia química 

que usa procedimentos matemáticos e estatísticos para fornecer o máximo 

de informações químicas analisando dados químicos (Leardi, 2003). A 

escolha do método mais adequado depende principalmente da natureza 

química e o conhecimento prévio do estado físico da amostra, e os prazos 

necessários para os resultados. Outras questões que precisam ser 

considerados são os custos de obtenção e execução do equipamento 

analítico, e as especificações das medições (SUN, 2008). 

A espectrofotometria UV-Visível representa uma técnica simples e 

barata que encontrou ampla aceitação na química analítica. Algumas 

aplicações bem conhecidas incluem a determinação do teor de proteína 

avaliando o progresso da hidrólise da proteína, a determinação fotométrica 

de pigmentos como, por exemplo, carotenoides na margarina, e a detecção 

de adulteração de azeites virgens com óleos refinados (Strasburg; 

Ludescher, 1995; sun, 2008). 
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O espectrofotômetro portátil tem sido utilizado para estudos de 

autenticidade em de bebidas alcoólicas (REID; O’Donnell; Downey, 2006). 

Nos casos em que os métodos não estão disponíveis por HPLC, 

espectrofotometria é uma ferramenta útil para a determinação de compostos 

fenólicos (LUYKX; RUTH, 2008). Outra aplicação interessante da 

espectrofotometria UV-visível é a determinação do conteúdo total de 

antocianinas. Apesar das vantagens indubitáveis de espectrofotometria UV-

Visível, esta técnica não tem tido uma grande dose de inovação em 

comparação com outros métodos utilizados na autenticação de alimentos 

(SUN, 2008).  

A espectroscopia por infravermelho é uma técnica rápida e não 

destrutiva, permitindo o rastreio de um grande número de amostras que 

podem ser recuperadas após a medição e utilizadas em análises 

posteriores. Por esta razão, a espectroscopia em infravermelho é usada não 

apenas para estudos de autenticidade, mas também, por exemplo, para a 

determinação do grau de maturação dos frutos, como mostrado para 

mangas (REID et al., 2005). A utilização deste método em pesquisas que 

envolvem autenticação de alimentos é dada pelo baixo custo em execução, 

à facilidade de uso e a versatilidade em frutas e derivados, como geleias, 

preparações de frutas, sucos de frutas, carne de caranguejo, óleos graxos 

em suplementos dietéticos, chocolate e produtos de chocolate, azeite e 

óleos de milho, bebidas alcoólicas, mel e café (SUN, 2008). 

A espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é 

conhecida como uma ferramenta poderosa para a elucidação estrutural, e é 

cada vez mais usado também para fins de autenticidade dos alimentos e 

incluem óleos vegetais, sucos de frutas, bebidas alcoólicas, café e chá, 

produtos lácteos, carnes e peixes. O método de RMN poderia ser utilizado 

para avaliação de qualidade e autenticação do chá verde (Le Gall; 

Colquhoun, 2003). 

 

C.  ANÁLISE DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS 

 

Os átomos de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre 

presentes na constituição dos alimentos podem ser utilizados como isótopos 

estáveis para detectar a autenticidade de alimentos. 

As técnicas envolvendo essas moléculas são talvez as mais 

específicas e os métodos mais sofisticados para determinar a origem dos 

alimentos (Reid; O’Donnell; Downey, 2006). 
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No entanto, uma aplicação mais generalizada é impedida pelos 

custos relativamente elevados de aquisição e execução dos instrumentos 

(SUN, 2008). 

 

D.  ENZIMAS NA AUTENTICAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

As enzimas são encontradas e utilizadas em vários aspectos na 

análise de alimentos. Pois, são responsáveis pela formação de um grande 

número de componentes nos alimentos, tais como os ácidos orgânicos, 

açúcares e aminoácidos (SUN, 2008). Além de serem baratos, estes ensaios 

normalmente exigem uma amostra mínima para execução. Apesar das 

muitas vantagens desta técnica, a análise enzimática não permite a 

determinação simultânea de dois componentes da amostra, em oposição a 

outros métodos. Além disso, devido à natureza proteica das enzimas, 

quaisquer compostos que interagem com proteínas também pode inibir a 

atividade das enzimas e, assim, prejudicar as medições. O tanino seria um 

exemplo (REID; O’Donnell; Downey, 2006; SUN, 2008; Song; Xue; Han, 

2011).  

As enzimas estão envolvidas na determinação de diversos alimentos 

usando ensaio imunoenzimático de ligações por enzima (ELISA). Os ensaios 

são baseados na medição da ligação do antígeno (analito) com o anticorpo 

correspondente (SUN, 2008). A ação da enzima, que está marcada para o 

anticorpo (ou, em algumas modificações do ensaio, ao antígeno) é utilizada 

como uma reação auxiliar para quantificação (Bonwick; Smith, 2004). 

Porem, em análises de detecção de adição de leite bovino em caprino, o 

limite de detecção é de dois por cento na amostra, o que representa um 

limiar adequado para análises em larga escala de produtos lácteos (Song; 

Xue; Han, 2011). Mas, não identifica más condições de práticas de 

fabricação. 

 

E.  TÉCNICAS ELETROFORÉTICAS 

 

Dentre as diferentes técnicas analíticas que podem ser empregadas 

para analisar os alimentos e compostos alimentares, o uso de eletroforese 

surgiu como uma boa ferramenta que pode ser utilizada em alimentos nos 

laboratórios de regulamentação como uma técnica de análise complementar 

de outras mais tradicionais ou novos procedimentos analíticos, devido às 

múltiplas vantagens analíticas que esta técnica proporciona (Castaneda; 
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Rodriguez-Flores; Rios, 2005). Assim, a eletroforese oferece análise de alta 

velocidade, grande variedade de aplicações, reduzido consumo de amostra 

e solventes, e automatização. Sendo uma grande variedade de moléculas, 

incluindo pequenos íons, aminoácidos, carboidratos, ácidos orgânicos, 

vitaminas, lipídios, flavonoides, aditivos, contaminantes, peptídeos, 

proteínas e fragmentos de DNA, que podem ser analisados usando técnicas 

eletroforéticas (Cifuentes, 2006). 

Esta técnica consiste em um esquema com uma instrumentação 

básica necessária para a separação de diferentes moléculas que são 

chamados de analitos. É realizada no interior do capilar, que geralmente é 

feito de sílica fundida. Os analitos são separados com base na sua 

mobilidade eletroforética diferente sob a influência de um campo elétrico, de 

passar para o ponto de detecção de bandas como puro. Esta técnica 

também permite análise quantitativa. Porem fornece limites de detecção 

pobres, tornando-se difícil sua aplicação na análise de vestígios ou 

pequenas quantidades (Castaneda; Rodriguez-Flores; Rios, 2005; 

Cifuentes, 2006, PESIC et al., 2011) As técnicas eletroforéticas utilizadas na 

detecção de adição de leite bovino em leite caprino tem a vantagem de 

serem de baixo custo, quando comparadas aos demais instrumentos 

utilizados para este fim. Porem, eletroforese pode oferecer resultados falsos 

negativos quando o leite for submetido a processos térmicos que promovem 

desnaturação proteica (PESIC et al., 2011). 

 

F.  MÉTODOS BASEADOS EM DNA NA AUTENTICAÇÃO 

ALIMENTOS 

 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma técnica biológica 

extremamente poderosa que permite a detecção de material genético 

mesmo que estejam presentes em quantidades muito baixas, e a 

determinação da sequência desses ácidos nucléicos através da amplificação 

de DNA (DALMASSO et al., 2011; Mafra et al., 2007;). 

Como o leite cru e pasteurizado de glândulas mamárias saudáveis 

contém um grande número de células somáticas (1,6 x 105/ mL no leite cru; 

8,5 x 103/mL no leite pasteurizado), as quais contêm DNA genômico e 

mitocondrial adequado para amplificação por PCR, a persistência destas 

células somáticas presentes no leite durante processos térmicos ou 

maturação em produção de queijos, tem permitido o uso de PCR para 
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distinguir as espécies de origem com êxito (DÍAZ et al., 2007; LÓpEz-Calleja 

et al., 2005). 

A PCR tem a vantagem de garantir alta sensibilidade e desempenho 

rápido, com números elevados de amostras a serem processadas 

automaticamente (DALMASSO et al., 2011; De La Fuente; Juarez, 2005). 

Além disso, a PCR é um método baseado em material resistente, ou seja, 

não está tão vulnerável a alterações provocadas pelo tempo, local de 

armazenamento, ou variações de temperatura e etc. 

Para se obter sucesso no método de amplificação do DNA, 

depende-se de um protocolo de extração eficiente desse DNA, o que deve 

proporcionar uma elevada qualidade e quantidade de material genético, 

porem os produtos alimentares são estruturas complexas que poderiam 

conter uma série de inibidores de PCR tais como polissacarídeos, polifenóis 

e proteínas (MAFRA; FERREIRA; OLIVEIRA, 2008; Terry; Harris; Parkers, 

2002). Além disso, os alimentos são geralmente submetidos a uma ou mais 

etapas de processamento, tais como mecânica, térmica, química ou 

tratamento enzimático, que afetam a integridade do DNA. 

Consequentemente, o isolamento de DNA de alimentos pode às vezes ser 

um desafio para a análise dos alimentos. 

A utilização desta metodologia nos produtos lácteos limitava-se a 

detecção de bactérias contaminantes, porem nos últimos anos tem sido 

aplicada no controle da autenticidade e identificação entre espécies 

relevantes para a indústria leiteira, pelo fato deste grupo alimentar fornecer 

alta contagem de células somáticas, em especial o leite caprino que possui 

contagem de células somáticas superior ao leite bovino. Por isto é possível 

utilizar o leite como uma fonte de DNA e como substrato para a PCR (Luykx; 

RUTH, 2008; Mafra et al., 2004; Andrade et al., 2001). 

A PCR é capaz de identificar diferentes substâncias em um mesmo 

ensaio, como por exemplo, leite de vaca, cabra e ovelha em produtos lácteos 

(BAI et al., 2009; BOTTERO et al., 2003) E, também a detecção e 

quantificação de espécies semelhantes como derivados mistos de leite 

bovino e bubalino (DALMASSO et al., 2011). Desde que os 

oligonucleotídeos iniciadores de PCR, também denominados primers, 

específicos para cada espécie sejam concebidos de modo a resultar em 

fragmentos de diferentes tamanhos. Através desta técnica é possível 

encontrar limiares de detecção a partir de 0,1% por amostra (BOTTERO et 

al., 2003; MAYER, 2005; LÓPEZ-CALLEJA et al., 2007a). 
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4.CONCLUSÕES  

 

Os métodos imunológicos, cromatográficos e eletroforéticos foram 

avaliados quanto à sensibilidade e as limitações. E concluiu-se que alguns 

destes, apesar de altamente sensíveis, apresentam limitações aplicativas 

ou, até mesmo, técnicas, como alto custo, dificuldade de execução e demora 

na obtenção de resultados (RAMOS; JUARÉZ, 1985; DIAS et al., 2009). 

Constatou-se que, apesar de ambas as técnicas PCR e ELISA 

indireto permitirem a detecção de baixos percentuais de leite de vaca. A PCR 

combina sensibilidade e especificidade, e detecta DNA bovino, 

independentemente da sua fonte, enquanto que o teste de ELISA indireto 

pode fornecer resultados errôneos se a adulteração for feita com soro de 

leite bovino, pois este é mais sensível a processamento térmico (López-

Calleja et al., 2007b). 

A reação em cadeia da polimerase mostra-se como uma alternativa 

confiável, rápida e sensível para assegurar autenticidade em produtos 

lácteos. Quando comparado a técnicas cromatográficas e eletroforéticas. 

Pois, além de proporcionar o menor limiar de detecção, possui sensibilidade 

elevada, permitindo que sejam detectados até 0,1% de componentes na 

amostra (MAYER, 2005). 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A nanotecnologia é uma das novas áreas da ciência que vem se 

desenvolvimento muito nos útimos anos devido às diversas estruturas com 

tamanho na escala nanométrica que a mesma produz e, também, pelas 

diferentes áreas e possibilidades de aplicação destes produtos. Dentre estas 

áreas de atuação, pode-se destacar a indústria farmaceútica, a indústria de 

alimentos e a medicina. Devido a estas possibilidades de aplicação, a 

Nanotecnologia tem recebido grandes investimentos, sendo esperado que 

estes investimentos no mercado global alcancem em 2015 o valor de um 

trilhão de dólares com a ocupação de dois milhões de trabalhadores (ROCO 

e BAINBRIDGE, 2002). 

Estas estruturas na escala nanométrica podem ser de diferente 

formas, podendo-se citar as nanopartículas e os nanofilmes, porém todas 

elas apresentam funções de grande interesse como as películas na escala 

nano que são utilizadas para revestirem frutos, aumentando o seu tempo de 

vida (MEDEIROS et al., 2011) e as nanopartículas que utilizadas para a 

prevenção do câncer (<http:/www.pdsbiotech.com/br>. Acesso em 03-10-

2011). 

Para que todas essas nanoestruturas sejam formadas é necessário 

um conjunto de princípios físicos, químicos e mecanismos que permitem à 

formação de estruturas tão pequenas que chegam a ser mil vez menores do 

que aquelas na escala micrométrica, em que a maioria destas já são 

invisíveis ao olho nú. A partir de então, pode-se, considerar que as 

nanoestruturas correspondem à parte invisível das microestruturas, e assim, 
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permiti-se concluir que a Nanotecnologia é a ciência que contempla o 

invisível do invisível. 

Objetivou-se apresentar alguns princípios e mecanismos que regem 

a Nanotecnologia, permitindo-se a construção de estruturas que são mais 

invisíveis (nanoestruturas) do que aquelas que já são invisíveis ao olho nú 

(micrométrica) por meio de uma revisão bibliográfica. 

 

2.MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta revisão bibliográfica foi realizada obedecendo as seguintes 

etapas de pesquisa: 

- Leitura e seleção de um grande número de artigos científicos, sites, 

dissertações e teses que abordavam assuntos relacionados com a 

Nanotecnologia; 

- Retirada de fragmentos relacionados não só com informações 

gerais sobre a Nanotecnologia, mas também com informações 

sobre os princípios e mecanismos que permitem a formação de 

estruturas nanométricas. 

- Por fim, foi construído um texto em que foram citadas todas as 

fontes de onde os fragmentos e imagens foram extraídos, 

respeitando-se as idéias e descobertas feitas pelos autores destas 

fontes consultadas. 

 

3.RESULTADOS 

 

3.1 Breve histórico da Nanotecnologia  

O termo nanotecnologia foi primeiramente proferido por Richard 

Feynman que é considerado um dos pais da Nanotecnologia (HESS, 2003), 

na sua apresentação para a Sociedade Americana de Física em dezembro 

de 1959, cujo título do trabalho apresentado foi “There is plenty of room at 

the bottom”. Neste trabalho Richard Feynman (Figura 1), fez um convite para 

a manipulação e o controle da matéria em uma escala muito pequena 

(GODDARD et al., 2003). Apesar do físico Richard Feynman não ter 

mencionado a palavra Nanotecnologia, essa foi a primeira vez em que a 

idéia sobre o assunto foi realmente abordada. Mas tarde, em 1974, o 

Professor Norio Taniguchi da Universidade de Ciência de Tóquio 

(TANIGUCHI, 1974) daria um nome assim como um comentário sobre esta 
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área da ciência que estuda materiais núma escala tão pequena – “Nano-

technology' mainly consists of the processing of separation, consolidation, 

and deformation of materials by one atom or one molecule”.  

 

 

 

 

 

 

Figura1: Foto de Richard Feynman. Fonte: <http://www.it-ca.net/Central 

Perk/?p=18>. Acesso: em 10-08-2013. 

1.2 Princípios e mecanismos para a formação de materiais na 

escala nanométrica 

A nanotecnologia depende de reagentes químicos e de matérias-

primas. Semicondutores, óxidos, especialidades químicas orgânicas e 

inorgânicas serão fundamentais para a produção nanotecnológica. A 

produção controlada de materiais na escala nano é crucial bem como a sua 

manipulação, sendo também considerado da mais alta importância a pureza 

dos reagentes químicos e as metodologias de produção (GALEMBERK et 

al., 2007). Na escala nanométrica, um dos aspectos a ser levado em 

consideração é que, núma escala tão pequena, muitas propriedades 

fundamentais como as químicas, as físicas, e as mecânicas dos materiais 

mudam consideravelmente (ABDI, 2010). No nível do átomo, há novas 

forças, novos tipos de possibilidades, novos efeitos que ocorrem, diferentes 

leis, sendo esperados, desta forma, diferentes realidades e comportamentos 

(FEYNMAN, 2003).  

Segundo Quina (2004), quando as partículas se encontram com um 

tamanho tão pequeno, algumas de suas propriedades, tal como magnéticas 

e químicas, diferem daquelas que se encintram na escala macroscópica, 

sendo estas mudanças chamadas "efeitos quânticos". Neste processo de 

mudança de tamanho e sem alteração da substância a qual um 

determinando material é formado, os materiais podem exibir novas 

propriedades, tais como maior resistência, cor diferente e maior reatividade, 

propriedades que estas mesmas substâncias não exibem na escala micro 

ou macro (Group on Erosion, Technology and Concentration - ETC group, 
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2005). Como exemplo, pode-se citar que o carbono na forma de grafite 

(como o do lápis) é macio e maleável, já na nanoescala pode ser mais 

resistente do que o aço e mais leve. Além deste exemplo e de outros que 

poderiam se citados, pode-se dar destaque a famosa Taça de Licurgo 

(Figura 2) pertencente ao imperador de Roma e que está exposta no museu 

Britânico em Londres. A mesma parece verde quando vista por luz refletida 

e vermelha com luz transmitida, ou seja, muda de cor conforme o modo 

como é iluminada. Segundo Silva (2008) tal fato ocorre porque as 

nanopartículas de ouro de aproximadamente 70 nm que estão dispersas na 

matriz de vidro da taça, têm a propriedade de refletirem (no verde) e 

transmitirem (no vermelho) a luz em diferentes comprimentos de onda 

dessas cores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Taça de Licurgo. Fonte: Silva (2008). 

 

 Para a formação das nanoestruturas um dos princípios considerados 

são as forças eletrostáticas, em que substâncias carregadas suficientemente 

e de forma opostas interagem entre si até formar as estruturas que se 

deseja. No entanto, para isto é necessário um conjunto de condições que 

podem ser controladas que envolve subtâncias com cargas elétricas, o pH, 

um adequado suporte e diferentes números de etapas dependentes de cada 

metodologia para que, assim, possa-se obter a melhor resposta em termos 

de construçào destas nanoestruturas, tal como ilustrado na figura abaixo 

(Figura 3). 
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Figura 3: Esquema de um dos meios de se construir estruturas nanométricas 

utilizando o princípio das forças eletrostáticas. Onde em a) há a deposição de um 

polimero catiônico (+), em b) há a deposição de um polímero aniônico (-) e em c) 

mais um polímero catiônico (+), totalizando, assim, uma nanoestrutura com três 

camadas formadas sobre um suporte. Fonte: Du (2008). 

 

A partir deste princípio, diferentes mecanismos são utilizados para se 

obter estas nanoestruturas, podendo-se citar a técnica de auto montagem 

eletrostática camada-a-camada [Electrostatic layer-by-layer (LbL)], 

introduzida por Decher em 1990 (DECHER et al., 1992). Em que 

nanocamadas são formadas a partir da adsorção eletrostática entre 

diferentes substâncias. A formação destas nanoestruturas é influenciada por 

diferentes fatores como o pH e as forças iônicas (Ai et al., 2003). No entanto, 

é importante ressaltar que um dos critérios considerados inicialmente e de 

maior importância é o econômico; sendo então avaliadas as propriedades 

de interesse específico, como antioxidante e antimicrobiana, que 

determinadas moléculas possuam, permitindo a partir de então realizar as 

outras análises físicas necessárias para se construir as nanoestruturas. 

O desenvolvimento da tecnologia permitiu que houvessem meios para 

a confirmação da formação das nanoestruturas, e uma destas confirmações, 

permite até mesmo a sua visualização tanto superficial como interna. A 

visualização superficial é feita através do Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV), já a visualização de partes internas é obtida pelo 

Microscópio de Transmissão Eletrônica (TEM). A Figura 4 apresenta 

nanocamadas com suas respectivas espessuras, as quais foram 

confirmadas através da Microscopia Eletrônica de Varredura. 
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Figura 4: Formação de nanocamadas confirmadas através do Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV) em que as espessuras são de 19.55 nm e 121.28 nm. 
Fonte: Carneiro-da-Cunha et al. (2010). 

 

1.3 Diferentes formas de nanoestrututas 
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Figura 5: Nanoestruturas com a forma de finas camadas (a) e com a formas de 

pequenas partículas (b). Fonte: Carneiro-da-Cunha et al. (2010) e 

<www.lges.iqm.unicamp.br/images. 2012>. Acesso em: 14-08-2013. 

 

As formas das nanoestrutras são variadas, sendo moldadas, na sua 

maioria de acordo com o objetivo que se propõem. Por exemplo, os filmes 

na escala nano (Figura 5 (a) ) têm tido a principal função de revestirem 

superfícies, conferindo as mesmas diferentes propriedades, como ação 

antimicrobiana (MEDEIROS et al., 2013). Já as nanopartículas (Fígura 5 (b) 

) têm tido, em muitos casos, a função de transportar em seu interior 

moléculas bioativas com diferentes funções, como por exemplo o 

diagnóstico oncológico (PARREIRA e EUGÊNIO, 2011). 

As microestruturas apresentam medidas na escala micrométrica, 

corresponde a 10-6 m e não são visívieis ao olho nú. As nanoestruturas, por 

sua vez, são medidas na escala nanométrica, cujo prefixo nano significa 

anão e corresponde a 10-9 m (GUAZZELLI e PEREZ, 2009); o que significa 

dizer que é 1000 vezes menor do que a escala micrométrica. Desta forma, 

pode-se inferir que as nanoestruturas são as partes invisíveis das 

microestruturas que já são invisíveis ao olho nú.  

 

4.CONCLUSÃO 

 

Considerando as informações apresentadas, pode-se dizer que a 

Nanotecnologia é uma área com grandes possibilidades de exploração, 
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porém, para isto é necessário um melhor entendimento e compreenssão de 

todos os princípios e mecanismos que regem esta nova tecnologia de modo 

a se ter uma maior eficiência nos meios de construção destas nanoestruturas 

tão pequenas que podem ser consideradas as partes invisíveis das 

microestruturas, as quais já não são vistas ao olho nú. 
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CAPÍTULO 22 

 

CONSUMO E CONHECIMENTO DE ALIMENTOS 
TRANSGÊNICOS ENTRE ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

 
Maíra Bonfim BARBOSA 

Elainy da Silva GOMES 

Erika Santos Fragoso de ALBUQUERQUE 

Giselle Medeiros da Costa ONE 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

A ciência progride cada vez, criando alternativas mais amplas e 

profundas a respeito da nossa alimentação; com um trabalho continuo de 

construção e desconstrução sobre alimentos Transgênicos; e acabam 

desenvolvendo uma alternativa para os agricultores. A criação genética 

dessas sementes é obtida através de várias técnicas, cada qual produzindo 

seu resultado específico: em algumas técnicas, os embriões das plantas são 

colocados fragmentos de DNA de vírus, fungos ou bactérias que contêm 

genes que modificam sua produção de herbicidas. Assim as plantas 

produzem as toxinas contra as pragas, não necessitando de certos 

agrotóxicos. Outras técnicas são utilizadas para resistirem a certos 

agrotóxicos, para que estes sejam utilizados em lavouras onde é necessário 

exterminar ervas daninhas, sem destruir o resto da produção. 

Estudos genéticos sobre alimentos transgênicos apontam mudanças 

no tipo e composição metabólica. Alimentos transgênicos caracterizam-se 

por obter um ou mais gene decorrente de um pool gênico mais distante. Com 

a tecnologia dessa pesquisa solucionara as carências nutricionais, maior 

variedade alimentar, substancia essenciais para o organismo, como 

vitaminas e aminoácidos e reduzindo a agressão ao meio ambiente. 

Entretanto, os transgênicos, estabelecem várias questões: sua 

produtividade não é superior à dos alimentos convencionais e, como as 

sementes transgênicas têm propriedades extras, são mais caros em razão, 

assim acabam aumenta o custo de produção e prejudicando agricultores que 

cultivam plantações convencionais ou orgânicas. Diante disso, O objetivo 

deste estudo foi verificar o conhecimento e consumo dos alunos de 
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graduação sobre alimentos transgênicos. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi realizada durante o mês de agosto de 2013, em uma 

instituição privada no município de João Pessoa - PB. Foram selecionados 

para participar da pesquisa, apenas alunos de graduação dos cursos de 

enfermagem e nutrição do segundo e terceiro período. Para a coleta de 

dados, foi elaborado um questionário contendo questões objetivas e 

dissertativas, que incluem conceitos básicos e questões polêmicas sobre os 

transgênicos; e análise de artigos para obtenção de dados. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nos últimos anos, temas polêmicos como os transgênicos passaram 

a ser discutidos dentro e fora da escola (PEDRANCINI et al., 2007) e muitos 

desses temas exigem uma compreensão do conhecimento científico que 

nem sempre é trabalhada de forma satisfatória e eficiente no espaço escolar 

(BOSSOLAN, 2008). 

 Através da aplicação do questionário, constatou-se que os apesar de 

todos os alunos de enfermagem afirmar que sabem o que são transgênicos, 

91% definiram corretamente (figura 1).  

 

 
Figura 1. Conceito de Transgênicos pelos alunos de Enfermagem. 2013. 
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 Os poucos conhecimentos sobre o assunto levaram-nos a responder 

que não tinha opinião formada quando questionados como consideravam os 

transgênicos, como: algo negativo, poucos benefícios ou muitos benefícios, 

mas acham que estes são prejudiciais à saúde, e por isto são contra a 

alimentação com estes produtos, no entanto, afirmam ser a favor de 

pesquisas e cultivos de alimentos transgênicos. Quanto à questão 

econômica do consumo de alimentos transgênicos, estão dispostos a 

comprar produtos geneticamente modificados, mas ressaltam não estar 

dispostos a pagar mais caro por este consumo. Na biotecnologia, o cultivo e 

o consumo de plantas transgênicas é um evento recente, revestindo-se de 

interesses, impactos e muitos conflitos, constituindo um tema sobre o qual 

predominam as discussões científicas, éticas, econômicas e políticas 

(NODARI & GUERRA, 2003).  

 Já os alunos de nutrição demonstram um maior conhecimento sobre 

o tema, comprovado pelo percentual de definição correta sobre transgênicos 

(96%), como mostra a figura 2. Eles ressaltam que os alimentos transgênicos 

possuem poucos benefícios à saúde humana, já que o nosso organismo 

pode reagir negativamente ao consumir um alimento geneticamente 

modificado, e por isso são contra a alimentação com transgênicos, da 

mesma forma que ressaltam que não comprariam, nem tão pouco estariam 

disposto a pagar mais caro pelo consumo destes alimentos. Assim concorda 

Lima (2007): “Os aspectos positivos e negativos dos Alimentos 

Geneticamente Modificados (Transgênicos) são muitos, suscitando muitas 

discussões, como as questões de rotulagem, liberação ou proibição, 

fiscalização na comercialização e na pesquisa com os OGMs e a 

necessidade de um estudo prévio de impacto ambiental e saúde humana.” 

E apesar disso, são a favor de pesquisas que envolvam este tema, pois o 

mesmo tem levado à obtenção de tratamentos para doenças como a AIDS, 

o Câncer e a Diabetes.  
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v  

Figura 2. Conceito de Transgênicos pelos alunos de Nutrição. 2013. 

        

 

 
Figuras 3 e 4. Conhecimento dos alunos de nutrição e enfermagem, 

respectivamente, sobre os alimentos que consideram transgênicos. 2013. 
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4.CONCLUSÕES 

 

 Depois da realização da pesquisas e o aprofundamento da 

compreensão do tema, é notável que os alunos de nutrição demonstraram 

maior conhecimento, sobre o tema discutido; e os alunos de enfermagem a 

partir das informações apresentadas demonstraram curiosidade em 

aprofundar o conhecimento do tema. 
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Capítulo 23 
 

ROTULAGENS DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 

 

Lais Naiara Vieira de MELO 

Brigida Sonaly Fernandes ANDRADE 

Rayanny Kyssy Pereira da SILVA 

Giselle Medeiros da Costa ONE 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Alimentos transgênicos são alimentos modificados geneticamente 

com a alteração do código genético, isto é, é inserido nos organismos genes 

proveniente de outro. Esse procedimento pode ser feito até mesmo entre 

organismos de espécies diferentes (inserção de um gene de um vírus em 

uma planta, por exemplo). O procedimento pode ser realizado com plantas, 

animais e micro-organismos. 

São vários e graves os riscos que esses alimentos podem causar á 

saúde, como, aumento das alergias que acontecem quando o gene de uma 

espécie que provoca alergia em algumas pessoas for usado para criar um 

produto transgênico, esse novo produto também pode causar alergias pelo 

fato de haver uma transferência das características daquela espécie; 

aumento da resistência dos antibióticos, que ocorre quando os cientistas 

inserem genes (chamados marcadores) de bactérias resistentes a 

antibióticos podendo provocar o aumento da resistência a antibióticos nos 

seres humanos que ingerem esses alimentos; aumento das substâncias 

toxica pela existência de plantas e micróbios que possuem substâncias 

tóxicas para se defender de seus inimigos naturais, como por exemplo os 

insetos, se o gene de uma dessas plantas ou de um desses micróbios for 

inserido em um alimento, é possível que o nível dessas toxinas aumente 

muito, causando mal às pessoas, aos insetos benéficos e aos outros 

animais.  

 A legislação brasileira define rótulo como toda inscrição, legenda ou 

imagem, ou toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, 

gravada, gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem do 
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alimento. Tais informações destinam-se a identificar a origem, a composição 

e as características nutricionais dos produtos. A rotulagem dos alimentos, ao 

orientar o consumidor sobre a qualidade e a quantidade dos constituintes 

nutricionais dos produtos, pode promover escolhas alimentares apropriadas, 

sendo indispensável, no entanto, a fidedignidade das informações.  

A legislação brasileira de rotulagem tem por base as determinações 

do Codex Alimentarius, principal órgão internacional responsável pelo 

estabelecimento de normas sobre a segurança e a rotulagem de alimentos, 

que tem como objetivo a proteção da saúde do consumidor, fixando, para 

tanto, diretrizes relativas ao plantio, á produção e á comercialização de 

alimentos. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

ligada ao Ministério da Saúde, é responsável, entre outras atribuições, por 

fiscalizar a produção e a comercialização dos alimentos, além de normatizar 

a sua rotulagem. A primeira norma referente à rotulagem no âmbito do 

Ministério da Saúde foi o decreto-lei n° 986 de 1969, que determina que “todo 

o alimento será exposto ao consumo ou entregue à venda depois de 

registrado no Ministério da Saúde”. 

Objetivou-se realizar uma revisão bibliográfica sobre a rotulagem de 

alimentos transgênicos no Brasil. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizou-se para a revisão bibliográfica informações coletadas a partir 

de artigos publicados em revistas científicas indexadas nas bases de dados: 

SciELO. As palavras chaves escolhidas para pesquisa foram: “Trangênicos, 

Alimentos geneticamente modificados, Rotulagem” foram consultadas 

também Biblioteca Virtual em Saúde (BVS, Ministério da Saúde, Brasil) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Por meio da leitura dos documentos 

encontrados, foram escolhidos os que continham informações de acordo 

com os propósitos da pesquisa. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  O rótulo dos alimentos é um dos principais recursos usados na 

escolha entre dois ou mais produtos similares, além de ser a única forma de 

verificar seus ingredientes, além do prazo de validade estipulado pelo 

fabricante.  
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Figura 1: Rotulagem dos alimentos.  

Fonte: http://giselamorais75.files.wordpress.com/2012/11/rotulo_descrito.jpg 

 

Ela é uma das principais formas de comunicação com o consumidor. 

No entanto, a maioria dos consumidores tem dúvidas sobre os termos 

utilizados nas embalagens. ’ 

Além disso, o rótulo deve conter informações necessárias à utilização 

do produto, como suas características, instruções de preparo e formas e 

armazenamento. Como alguns alimentos não são adequados para consumo 

por indivíduos portadores de algumas doenças, alguns alertas são 

obrigatórios. Os produtos que contém glúten, por exemplo, devem informar 

isso claramente no rótulo. 

Em 2003, por meio do decreto 4680/2003, conhecido também como 

decreto da rotulagem, as empresas da área da alimentação, entre outras, 

são obrigadas a identificar com o símbolo composto por uma letra T, preta, 

sobre um triângulo amarelo os produtos que contém mais de 1% de matéria-

prima transgênica (Figura 2). 
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: 

Figura 2: Símbolo dos alimentos transgênicos. 

 Fonte: http://www.google.com.br/imgres? 

 

   A Resolução nº 360 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), aprovada em 2003, regulamenta a rotulagem de alimentos 

industrializados, a qual deve apresentar obrigatoriamente os números de 

lote, composição, origem e quantidade do produto, além da data de validade, 

incluindo também os prazos para produtos que apresentem alteração na 

validade após abertos, ou, por exemplo, validades diferentes se congelados 

ou mantidos na geladeira.  

   Entretanto, os tamanhos das porções indicados pela Anvisa não são 

de uso obrigatório pelos fabricantes. Dessa forma, ao comprar um produto, 

o consumidor precisa fazer cálculos se quiser comparar diferentes itens. 

"Atualmente, a norma brasileira foi harmonizada no âmbito do Mercosul, o 

que dificulta a discussão de viabilidade da melhoria das informações da 

rotulagem", afirma a pesquisadora do Idec, Silvia Vignola. 

Após o TRF (Tribunal Regional Federal) julgar como obrigatória 

a rotulagem de alimentos transgênicos, decisão considerada uma vitória dos 

consumidores, um projeto de lei em trâmite no Congresso pode gerar um 

retrocesso nessa conquista. 

   Do deputado Luiz Carlos Heinze (PP/RS), o PL 4148/2008 acaba com 

a rotulagem, eliminando a informação no rótulo no caso de não ser 

detectável a presença do OGMs (Organismos Geneticamente Modificados) 

no produto final - excluindo a maioria dos alimentos (como óleos, bolachas, 

margarinas, enlatados, papinhas de bebê etc). 

   O PL proposto pelo deputado Heinze entrou na pauta do plenário em 

21/11. Ele acabou não sendo votado. Vale ressaltar ainda que a proposta 

entrou em pauta no plenário da Câmara dos Deputados sem passar por 

análise de outras comissões, como manda o protocolo legislativo.  

   Sendo ignorado o procedimento adequado de análise nas Comissões 

de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e na Comissão de 

Defesa do Consumidor, além da Comissão de Constituição e Justiça e de 
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Cidadania, o projeto de lei entrou novamente em pauta com modificações 

em seu texto e aguarda a votação do plenário. 

 Os alimentos transgênicos são geneticamente modificados com o 

objetivo de melhorar a qualidade e aumentar a produção e a resistência às 

pragas, visando o lucro. Em algumas técnicas, são implantados fragmentos 

DNA de bactérias, vírus ou fungos no DNA da planta (Figura 3). 

 
Figura 3: Produção de um organismo Transgênico. Fonte: 

http://aflrg1.blogspot.com.br/ 

 

 Quanto aos alimentos geneticamente modificados, como se verá, não 

pode ser negado a existência de um risco potencial na produção e consumo 

desses alimentos, sendo um direito de todos o acesso a tais informações, 

inclusive para que possa ser exercido dignamente o direito de escolha, daí 

ser o direito à informação 

O avanço da engenharia genética e a introdução no mercado 

mundial de um novo tipo de alimento “os geneticamente modificados ou 

transgênicos” têm gerado muita polêmica. De um lado, a indústria da 

biotecnologia deposita extrema confiança na segurança da engenharia 

genética e sua importância para o desenvolvimento econômico e, de outro 

lado, há uma desconfiança generalizada da sociedade, motivada em parte 

pela ausência de informação.  

 No Brasil, a discussão a respeito dos riscos dos alimentos 

geneticamente modificados, nas ultimas décadas, tem provocado 

manifestações de diversos segmentos sociais, o que vem também 

ocorrendo em todo o mundo. A sociedade tem informação insuficiente a 

respeito do assunto e as empresas que estão envolvidas com essa 

tecnologia também não realizam a devida divulgação a respeito do tema.  
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 Os alimentos transgênicos não se resumem, apenas, a uma mera 

questão de vontades empresariais de auferir vantagens econômicas com a 

exploração de uma oportunidade comercial. Os impactos de sua influência 

atingem produtores, consumidores, empresários do agronegócio, 

pesquisadores, centros de pesquisas, governos e diversas instituições 

sociais. Trata-se de uma novidade que se originou na esteira da revolução 

genética com o desvendamento do DNA dos organismos vivos, inclusive do 

genoma humano. 

 

4.CONCLUSÃO 

 

  É de total importância o uso dos rótulos e das informações 

nutricionais nos alimentos para que o consumidor possa ser orientado sobre 

a qualidade, a constituição e as consequências do produto a ser consumido. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ligada ao Ministério da 

Saúde, é a responsável, entre outras atribuições, por fiscalizar a produção e 

a comercialização dos alimentos, além de normatizar a sua rotulagem. A 

primeira norma referente à rotulagem no âmbito do Ministério da Saúde foi 

o decreto-lei n° 986 de 1969, que determina que “todo o alimento será 

exposto ao consumo ou entregue à venda depois de registrado no Ministério 

da Saúde”. 
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CAPITULO 24 

 

TALASSEMIA: UMA ABORDAGEM GENÉTICA  
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Giselle Medeiros da Costa ONE 

 
1. INTRODUÇÃO 

Hemoglobinas são moléculas presentes no interior dos eritrócitos, 

cuja principal função é transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos e 

gás carbônicos no sentido inverso. São proteínas globulares com dois pares 

de cadeias globínicas unidas com quatro grupos heme na cavidade central. 

Os grupos Hemes que contém ferro na forma ferrosa (Fe++), estão 

escondidos entre as cadeias globínicas, protegidos contra oxidação. (1). As 

informações para síntese desta proteína estão contidas nos genes dos 

cromossomos 16 e 11, respectivamente. No adulto, os genes do 

cromossomo 11 são responsáveis pela síntese das cadeias beta, delta e 

gama. Já os genes do cromossomo 16 são responsáveis pela síntese das 

cadeias alfa, que possuem uma sequencia de 141 aminoácidos, enquanto 

que as cadeias beta possuam 146. As combinações entre as diversas 

cadeias de proteínas dão origem às diferentes hemoglobinas presentes nos 

eritrócitos. (Naoum, 1982ª; Dacie & Lemis, 1995; Bernard et. al., 2000). A 

partir do sexto mês são encontradas as hemoglobinas: A formada por duas 

cadeias alfa e duas beta, A2 formada por duas cadeias alfa e duas cadeias 

delta e a F (fetal) formada por duas cadeias alfa e duas gama (Naoum & 

Naoum, 2004).  

A estabilidade da molécula de hemoglobina é dependente do arranjo 

estrutural que ocorre entre as globinas, este arranjo possuem interações 

com efeitos de cooperação entre as subunidades da molécula que 

desaparecem quando há quebra da molécula em dímeros ou subunidades 

livres. 

Alterações nestas etapas resultam no desequilíbrio na síntese das 

globinas e consequentemente uma heterogeneidade para talassemias ou 

hemoglobinopatias. Estas alterações são provenientes de defeitos 

genéticos, levando a gravidades variadas (Silva & Hashimoto, 1999).  
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Portanto, as talassemias são desordens hereditárias causadas por 

mutações ou deleções dos genes da globina alfa (talassemia alfa) ou beta 

(talassemia beta), causando a diminuição das cadeias alfa ou beta da 

hemoglobina A. Morfologicamente, as talassemias são classificadas como 

anemias microcíticas e hopocrônicas. Os valores dos índices hematimétricos 

dessas anomalias, principalmente o VCM e HCM, apresentam-se 

diminuídos. Considera-se também o red cell distribution width (RDW), ou 

seja, o índice de anisocitose, que é definido como sendo a variação da 

distribuição do tamanho dos eritrócitos (Silva & Hashimoto, 1999).  

As talassemias são mais frequentes em países que tiveram maior 

participação da colonização italiana (Naoum, 1984; Ramalho, 1986).  

Existem vários tipos de talassemias já que as mutações ocorrem em 

diferentes tipos de cadeias polipeptídicas, cada uma delas com 

manifestações clínicas e bioquímicas próprias (Oliveira et. al., 2006). As 

talassemias podem ser classificadas como: alfa, beta, delta, delta-beta, e 

gama-delta-beta. As talassemias alfa e beta são consideradas as mais 

importantes do ponto de vista da saúde pública, e as mais frequentes em 

todo o mundo. Ambas são também divididas. As alfa talassemias são 

classificadas em portador silencioso, caráter alfa talassêmico, doenças da 

HbH e hidropisia fetal; e as beta talassemias são classificadas em talassemia 

menos, intermediaria e maior. 

 

2. MATERIAIS E METODOS 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, revisando conceitos sobre a 

talassemia. Com finalidade de orientar e informar. Foram utilizadas 

informações de bancos de dados como: Scielo, LILACS, assim como 

também livros, monografias e dissertação, publicados no período de 1986 a 

2013. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

TALASSEMIA ALFA 

 

A talassemia alfa é resultante de mutações nos genes alfa, situados 

no braço curto do cromossomo 16 na região 16p.13. Alterações nestes 

genes ocasionam uma síntese deficiente de cadeias globínicas alfa, 

provocando um excesso relativo das outras cadeias, em especial da cadeia 

beta, modificando assim a composição da molécula de hemoglobina e 

Talassemia: Anemia Genética 
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alterando a fisiologia e morfologia do eritrócito (Higgs, 2001). A 

caracterização da talassemia alfa está relacionada a três fatores: o número 

de genes afetados, o grau de decréscimo na expressão do gene e o quanto 

o gene afetado (α1 ou α2) contribui para síntese da globina alfa (Naoum, 

1997).  

Seus portadores são caracterizados segundo o número de genes 

afetados em: portador silencioso (gene alfa afetado); talassemia alfa 

heterozigota (dois genes alfa afetados); Doença da hemoglobina H (três 

genes alfa afetados) e Síndrome de Hidropsia Fetal por Hemoglobina Bart’s 

(quatro genes alfa afetados) (Naoum, 1998; Bonini-Domingos, 1993). Vários 

defeitos genéticos podem causar a talassemia alfa e como consequência da 

extensão da lesão e do número de genes afetados, a síntese de globina alfa 

é diminuída, podendo apresentar até ausência total (Weatherall & Clegg, 

1981; Naoum & Bonini-Domingos, 1998). As talassemias do tipo alfa podem 

apresentar causas do tipo hereditárias e adquiridas. As formas mais comuns 

são as hereditárias, pois as formas adquiridas são secundarias a um 

processo patológico primário (Bonini-Domingos, 1993; Naoum, 1999; 

Weartherall & Clegg, 1981). 

 

TALASSEMIA BETA 

 

As talassemia beta são mais heterogenias do que as do tipo alfa 

caracterizam-se pela mutação nos genes da globina β no cromossomo 11, 

afetando a expressão e regulação dos genes, que alteram quantitivamente 

a síntese de globinas beta, que tem como consequência a produção anormal 

da globina alfa, que se acumulam nas hemácias, causando agregação e 

precipitação durante a eritropoiese, danificando a membrana e destruindo 

prematuramente as hemácias, provocando anemia (Naoum, 1999; 

Papassotiriou et al., 1998; Silva & Hashimoto, 1999). A talassemia beta pode 

ser causada por mutação em ponto, deleção ou inserção de poucos 

nucleotídeos, resultando num decréscimo da transição, incapacidade de 

iniciação da tradução, processamento anormal de RNA, matriz de leitura, 

terminação prematura e produção de hemoglobinas instáveis (Hattori,1999; 

Lorenzi, 1999). 

As talassemias do tipo beta diagnosticadas têm significativa origem 

nos povos provenientes das regiões do mediterrâneo, notadamente de 

italianos (Bonini-Domingos, 1993; Silvestroni, 1975). O modo de herança 

das talassemias é autossômico recessivo, sendo necessários dois genes 
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anormais de globina beta para produzir o fenótipo clinicamente detectável 

(Carvalho, 2003). 

As talassemias beta podem ser classificadas nos seguintes grupos: 

1. Talassemia maior ou major: É a forma homozigótica também conhecida 

como anemia de Cooley, anemia eritroblástica, anemia mediterrânea 

(Oliveira, 2003; Lima, 2001). É caracterizada clinicamente por grave anemia 

hemolítica, microcítica e hipocrônica, icterícia, hepatoesplenomegalia 

progressiva e alterações ósseas generalizadas, decorrentes da intensa 

hiperplasia eritróide na medula óssea, em resposta ao proceso hemolítico. 

Ossos frontais, maxilares e mandíbulas proeminentes dão uma aparência 

mongoloide. O crescimento é interrompido e a puberdade atrasada. A 

maioria dos pacientes necessita de transfusões regulares e desenvolvem 

problemas de acúmulo de ferro (Elghetany & Davey, 1999). 

2. Talasemia menor ou minor: Não requer tratamento por ser apenas uma 

característica genética, e não uma doença. Seu portador não apresenta 

sintomas e pode viver sem saber de sua existência (Reis et al., 2005; 

Steagall, 2007). Mesmo assim é importante saber se a pessoa é portadora 

da doença. Por se tratar de uma deficiência genética ela pode ser transmitida 

aos filhos e gerar um portador de talassemia maior, caso o cônjuge também 

seja portador do traço talassêmico (ABRASTA, 2008). 

 

DIAGNOSTICO, CONSEQUENCIAS E TRATAMENTO 

 

Para o diagnóstico desta anemia hereditária, a analise dos índices 

eritrocitários, a hematoscopia, incluindo a análise da morfologia eritrocitária, 

e a pesquisa de corpos de inclusão de Hb H e a eletroforese em pH neutro 

são essenciais. Secundariamente, a dosagem de Hb A2, a contagem de 

reticulócitos e avaliação do suprimento de ferro auxiliam no diagnóstico 

diferencial de anemias de etiologia incerta (Finch & Hillman, 2001). Os 

índices hematimétricos podem sofrer alterações na presença de 

hemoglobinopatias estruturais e são determinantes no diagnóstico 

diferencial das talassemias (Chan et. al., 2001). 

Por ser uma anemia microcitica moderada, a beta talassemia pode 

ser diagnosticada como anemia por deficiência de ferro, quando o 

diagnóstico se baseia apenas em dados eritrocitométricos e aspectos 

morfológicos, com a possibilidade de um tratamento desnecessário com 

ferro. São adotadas condutas errôneas no tratamento do paciente, como a 

administração de compostos à base de ferro. Os pacientes com traço 
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talassêmico cursam com maior absorção do ferro no intestino do que as 

pessoas não talassêmicas. Como a absorção de ferro pode estar aumentada 

e como transfusões sanguíneas (fornecendo mais ferro) são necessárias, o 

ferro em excesso pode acumular e depositar-se no miocárdio (músculo 

cardíaco), podendo acarretar insuficiência cardíaca (Failace R, 2003). 

Mulheres portadoras tanto de talassemia beta apresentam maior 

incidência de aborto espontâneo, menor tempo gestacional e maior 

prevalência de partos prematuros (Naoum, 1997b; Oliveira et al., 2006; Pinto 

Junior, 2002). Dependendo do comprometimento fisiológico causado pela 

anemia, poderão ter aumento de morbidade e mortalidade materna, assim 

como para o feto (Naoum, 1997b) 

 A diferenciação das anemias microcíticas é de grande importância 

clínica, particularmente em populações que possuem várias etnias por 

apresentarem diferentes causas, patogênese, prognóstico e tratamentos 

(Eldibany, 1999).  Por isso é importante à utilização de um conjunto de 

técnicas seletivas e de confirmação, aplicadas a cada caso, aliados a 

histórico clínico e dados hematológicos, na conclusão dos achados 

laboratoriais. 

Estudos populacionais permitem o diagnóstico de heterozigotos e o 

aconselhamento genético fornecem subsídios para que os indivíduos 

decidam conscientemente sobre sua prole, além da melhoria da qualidade 

de vida dos doentes (Bianco et al., 1986). A Organização Mundial de Saúde 

recomenda a implantação de programas para prevenção e controle de 

hemoglobinopatias na América Latina, especialmente no Brasil (W.H.O., 

1983; Penchszadeh, 1993). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 27º milhões de pessoas 

no mundo carregam, em seu patrimônio genético, hemoglobinas anormais 

em suas diferentes combinações e, como consequência, nasce cerca de 300 

a 400 mil crianças anualmente com anemia falciforme ou com alguma forma 

de talassemia grave (Weatherall & Clegg, 2001). 

Transfusões regulares de concentrado de hemácias associadas ao 

uso de quelantes de ferro aumentam a sobrevida de pacientes com 

talassemia maior. A quelação do ferro com deferroxamina (DFO) reduz os 

estoques de ferro, bem como a morbilidade e mortalidade destes pacientes. 

Deferiprone (DP) é o único quelante oral em uso clinico e já avaliado em 

estudos clínicos. A terapia combinada com DP e DFO tem o potencial de 

minimizar os efeitos adversos, aumentar a adesão e a eficácia, e, talvez, 
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atingir compartimentos distintos de ferro no organismo (Paula et. al., 2003) 

(26) 

  

4. CONCLUSÃO 

Podemos concluir que mesmo com os avanços nas técnicas 

laboratoriais e na constante formação de recursos humanos capacitados, a 

talassemia ainda é de conhecimento de poucos. É de suma importância o 

diagnostico de indivíduos acometidos por este traço genético, para que haja 

um controle e tratamento apropriado, reduzindo a morbidade e mortalidade 

dos pacientes com a forma grave da doença.  Pode-se afirmar que a 

talassemia é um problema de ordem pública e deve ser tratada por pessoas 

capacitadas que levem informações suficientes para a população sobre os 

agravos desta mutação genética, detectando os heterozigotos e prestando 

esclarecimentos a respeito da alteração que possuem. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A transferência de genes pode melhorar o desempenho esportivo por 

atletas saudáveis, método proibido em 2003, foi denominado de doping 

genético. Os genes candidatos mais importantes para doping genético são 

os que codificam para GH, IGF-1, bloqueadores da miostatina, VEGF, 

endorfinas e encefalinas, eritropoetina, leptina e PPAR-d. Uma vez inserido 

no genoma do atleta, o gene se expressaria gerando um produto endógeno 

capaz de melhorar o desempenho atlético. Assim, os métodos atuais de 

detecção de doping não são sensíveis a esse tipo de manipulação, o que 

poderia estimular seu uso indevido entre atletas. Além disso, a terapia 

gênica ainda apresenta problemas conhecidos de aplicação, como resposta 

inflamatória e falta de controle da ativação do gene. Em vista disso, debates 

sobre o doping genético devem ser iniciados no meio acadêmico e 

esportivo, para que sejam estudadas medidas de prevenção, controle e 

detecção do doping genético, evitando assim futuros problemas de uso 

indevido dessa promissora modalidade terapêutica. 

 

Pesquisas atuais apontam que um melhor rendimento no exercício 

físico pode ser obtido a partir da infusão de genes modificados no 

organismo. A busca pelo desempenho ótimo tem sido uma constante no 

esporte de alto rendimento. Para tanto, muitos atletas acabam utilizando 

drogas e métodos ilícitos, os quais podem ter importantes efeitos adversos. 

A terapia gênica é uma modalidade terapêutica bastante recente na 

medicina e propõe que apenas um gene obtenha a cura como resultado o 
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que é divergente ao doping genético que não prioriza apenas um gene 

especifico, tendo conhecimento que existem vários genes que quando 

modificados, podem levar um excelente desempenho físico.  Cujos 

resultados têm, até o momento, indicado sua eficácia no tratamento de 

diversas doenças graves. Habitualmente tem se usado o DNA como 

material genético que tem o papel de codificar a formação da proteína 

tornando a proteína codificada ativa e em seguida entregue ao núcleo que 

será encapsulado por um vírus, retrovírus ou até por um lipídio. Este 

material encapsulado recebe o nome de vetor, o material é introduzido no 

corpo após ser encapsulado via venosa através de injeções ou aérea 

administrado por aerosol, sendo entregue aos pulmões. Ainda existe outro 

método que é o isolamento celular fazendo aplicações do tratamento e em 

seguida realizando a reintrodução das mesmas. O princípio daterapia 

gênica consiste na transferência vetorial de materiais genéticos para 

células-alvo, com o objetivo de suprir os produtos de um gene 

estruturalmente anormal no genoma do paciente. Recentemente, o 

potencial para uso indevido da terapia gênica entre atletas tem despertado 

a atenção de cientistas e de órgãos reguladores de esporte que visam 

manter a prática esportiva As organizações esportivas proíbem a 

manipulação genética visando ao aumento ou à diminuição da produção de 

qualquer substância do organismo, seja para recuperação de lesões, seja 

para melhorar o desempenho. Os defensores dessa proibição alegam que 

essa manobra traz riscos à saúde dos atletas e viola o espírito 

esportivo.Estes órgãos têm estudado diretamente e indiretamente a forma 

para detecção deste mecanismo tão avançado, poisse trata de um método 

de difícil detecção. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

Usando princípios básicos da terapia gênica, o doping genético injeta 

genes diretamente no corpo do atleta utilizando métodos in vivo ou exvivo 

(AZZAZY; MANSOUR; CHRISTENSON, 2005). No método in vivo, a 

entrega do gene pode ser feita por métodos físicos, químicos ou biológicos, 

sendo este último o mais utilizado. Neste caso, utilizam-se vírus (retrovírus, 

adenovírus, vírus adeno-associados, lentivírus) como vetores que são 

modificados biologicamente para promover a inserção do gene artificial em 

células de um determinado órgão ou tecido-alvo (AZZAZY; MANSOUR; 
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CHRISTENSON, 2005; SINN; SAUTER; MCCRAY JUNIOR, 2005). A 

técnica de doping genético ex vivo envolve a transferência, primeiramente, 

de genes para células em meio de cultura e reintrodução para o tecido alvo 

do atleta. Uma vez implantada no atleta, essas células aumentam a 

expressão de hormônios e outras substâncias bioquímicas que aumentam 

o seu desempenho físico (SINN; SAUTER; MCCRAY JUNIOR, 2005). 

 Ainda que esteja sendo desenvolvida com o propósito de tratar doenças 

graves, a terapia gênica, assim como diversas outras intervenções 

terapêuticas, tem grande potencial de abuso entre atletas saudáveis que 

queiram melhorar o desempenho. A história tem mostrado que atletas são 

capazes de ignorar diversos riscos na busca de ultrapassar seus limites 

competitivos. 
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RISCOS 

ASSOCIADOS AO DOPING GENÉTICO 

 

Para avaliar os riscos envolvidos com o doping genético, é preciso 

primeiramente conhecer os riscos da terapia gênica. Sabe-se que uma das 

principais preocupações da terapia gênica é a utilização de vírus como 

vetor.Apesar dos rigorosos controles em todas as etapas de preparação dos 

vírus geneticamente modificados, existe o risco do vírus provocar respostas 

inflamatórias importantes no paciente, embora esse seja um dos assuntos 

sobre os quais mais se tem buscado soluções.Outro problema relacionado 

ao vetor viral é a capacidade de mutação e replicação que ele poderia ter 

especialmente se houver falhas em sua preparação, o que pode ser comum 

em laboratórios "clandestinos" que se disponham a realizar doping genético. 

Além disso, há também os riscos não relacionados ao vetor, mas 

aos efeitos do gene inserido, como o aumento da viscosidade sanguínea 

pela super-expressão de eritropoetina, ou o aumento da chance de ocorrer 

neoplasias pela super-expressão de fatores de crescimento. A falta de 

controle sobre a expressão do gene inserido pode, de forma semelhante, 

representar um risco da terapia. 

 

 

CONTROLE E DETECÇÃO DO DOPING GENÉTICO 
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A principio, o fato do doping genético não ser detectável pode estimular seu 

uso em longa escala no meio esportivo. Por esse motivo, é muito importante 

que medidas de prevenção sejam discutidas imediatamente  pela 

comunidade cientifica e pelos órgãos reguladores do esporte. 

Paralelamente, novas estratégias de detecção devem também ser 

desenvolvidas.Ainda sim, não se sabe realmente se o doping genético 

poderá ser de fato, detectado. 

Portanto, muitas vezes, para que o doping genético seja identificado, 

há necessidade de se realizar o invasivo procedimento de biópsia 

intramuscular exatamente no tecido manipulado geneticamente e as 

proteínas investigadas serem exatamente as alteradas. No entanto, algumas 

ideias têm sido desenvolvidas para superar esse desafio (Baoutinaet al., 

2008) como: 

 

• identificação de veículo viral: essa estratégia identifica no organismo o vírus 

utilizado para conduzir o gene cuja expressão foi alterada. 

 

• diferenças nas características das proteínas: alguns estudos têm mostrado 

que há algumas diferenças entre as proteínas sintetizadas a partir do gene 

original do organismo e aquelas sintetizadas a partir do gene introduzido por 

meio da terapia gênica. Nesse sentido, identificar essas pequenas 

diferenças, como no padrão de glicosilação das proteínas, constituiria uma 

forma de identificar o uso do doping genético. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De forma demasiada, as mesmas crenças propagadas para o doping 

convencional estão sendo reproduzidas com o doping genético. Através da 

terapia genética que é um mecanismo utilizado para transferência do 

material genético das células,este tipo de método tem como objetivo tratar 

ou prevenir doenças, no entanto a terapia genética vem apresentando um 

grande potencial para o desempenho de atletas despertando o interesse do 

meio esportivo. O doping genético fere os princípios éticos a tentativa de 

investigação do uso da terapia genética em atletas, com a intenção de 

comprovar aquelas hipóteses geradas. Mesmo considerando que poucas 

são as "certezas" relacionadas ao contexto da genética, performancefísica 

humana e doping genético, os conceitos do senso comum não devem 
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sobrepor-se às reais evidências científicas. Com isso pesquisas com genes 

seguem duas direções, pois especialistas seguem desenvolvendo pesquisas 

para terapia genética enquanto outros tentam descobrir mecanismos 

capazes de identificar este tipo de doping em atletas. Diante disso, o doping 

genético é muito recente e carece de mais estudos, pois novos genes serão 

alvos deste tipo de doping, o que implicará em novos riscos a saúde do 

atleta, bem como na criação de novas metodologias analíticas para evitar 

fraudes em competições esportivas de alto nível. 
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CAPÍTULO 26 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Estudos relatam que os acidentes nos locais de trabalho estão cada 

vez mais comuns devido ao contato direto dos profissionais de saúde com 

os pacientes, estando assim expostos a inúmeros riscos. Deste modo os 

profissionais encontram-se expostos a riscos físicos, químicos, biológicos e 

psicosociais que podem acarretar doenças ocupacionais ou doenças devido 

a acidentes de trabalho (DIAS et al, 2006). 

Nos riscos físicos o profissional entra em contato com temperaturas 

ambientais, radiações, ruídos e iluminações a níveis inapropriados. Os 

riscos químicos estão relacionados a manuseio de gases e vapores, a tipos 

de produtos químicos e concentrações. No caso de riscos biológicos a 

relação se faz presente em contato com microorganismos (vírus, fungos e 

ou bactérias principalmente) patológicos proveniente de acidentes devido a 

manipulação. O risco biológico também se faz presente no caso de 

manipulação e contato com sangue e fluidos orgânicos, pois se houver uma 

falha no manuseio de utensílios perfurocortantes como agulhas ou outros 

objetos cortantes, observaremos a inoculação percutânea, por contato direto 

da pele ou mucosas, acarretando em acidente de trabalho. Nos psicosociais 

os relatos se fazem presente devido ao contato direto com o sofrimento dos 

pacientes, como por exemplo, a dor, a morte, a depressão, o ritmo de 

trabalho entre outros (LIMA et al, 2012). 

É denominado acidente de trabalho qualquer evento inesperado que 

ocorra no exercício de suas funções empregatícia que provoquem lesões 

corporais ou perturbações funcionais que causem perda ou redução, 

NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS E AÇÕES DE BIOSSEGURANÇA APLICADAS EM UNIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE 
EM UMA CIDADE DO SERTÃO PARAIBANO 

 



226 

 

definitivos ou temporários a capacidade de exercer o trabalho (SILVA et al, 

2013). 

Os acidentes relativos ao trabalho podem ter fins trágicos ou não, e 

serem repentinos e chocantes, sendo mais comuns os não trágicos, isto é, 

aqueles em que os trabalhadores vão adquirindo no seu ambiente devido ao 

uso inadequado dos equipamentos de proteção, sejam eles uso individual 

(EPIs) como coletivo (EPC’s) (MULLER; MASTROENI, 2004). 

 Os acidentes de trabalho são atualmente de grande importância no 

problema de saúde pública, e é considerado prioridade nas ações do 

Sistema Único de Saúde (SILVA et al., 2013). Desde a década de 70 que o 

conceito de biossegurança vem ganhando seu espaço. Foi em 1970 em 

meio a uma reunião na Califórnia, que a comunidade cientifica discutiu a 

respeito do assunto, afim de apresentarem propostas que diminuíssem e 

controlassem os riscos expostos ao progresso cientifico, foi então neste 

mesmo ano que surgiu o primeiro manual da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), sobre a biossegurança (NEVES ; LIMA, 2010). 

 A biossegurança é fundamental, pois se faz menção a aplicação do 

conhecimento, técnicos e equipamentos com o objetivo de prevenir, 

minimizar e até mesmo erradicar a exposição dos trabalhadores aos riscos 

expostos (CAXICO; KEMPFER, 2011). 

 Araújo-Filho (2010) afirma que se empregada corretamente no 

ambiente de trabalho, a biossegurança pode reduzir riscos a saúde e 

acidentes ocupacionais. Esse acidentes podem ser prevenidos mediante a 

informações e treinamentos aos qual irão proporcionar conhecimentos aos 

profissionais. Existe também algumas maneiras que previnem os riscos, 

maneiras essas que devem ser adotadas pelos profissionais, no qual devem 

fazer uso de equipamentos de proteção individual (EPI), o uso de 

equipamentos de proteção coletiva (EPC), lavagem correta das mãos, 

manuseio de forma adequada dos resíduos que estão presentes no local de 

trabalho e imunização destes profissionais através de vacinas. Diante destas 

medidas os trabalhadores estão limitados a ocorrência de acidentes de 

trabalho, ficando assim um trabalhador protegido a alguns riscos (SILVA, 

2012).  

 Contudo, nem sempre a biossegurança é utilizada de maneira correta 

por estes profissionais, sendo muitas vezes negligenciada por desatento ou 

por falta de informação dos perigos existentes no ambiente de trabalho 

(MASTROENI, 2006).  
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 Desta forma nos deparamos com o seguinte questionamento: qual o 

grau de conhecimento dos profissionais de saúde sobre biossegurança? 

Pretendendo justificar essa incógnita e com o objetivo de verificar o nível de 

cuidado e respeito às normas de biossegurança pelos profissionais de uma 

unidade de atenção á saúde no sertão Paraibano. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este foi um estudo observacional com abordagem quantitativa e 

qualitativa, realizado utilizando procedimentos técnicos de um estudo 

descritivo, buscando avaliar o grau de conhecimento dos profissionais de 

saúde acerca da biossegurança. 

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa das FIP. A população foi constituída por 20 profissionais da área 

da saúde (biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem e análises clínicas), de um hospital publico no sertão 

Paraibano. Foi aplicado um questionário estruturado com 20 questões 

abordando os mais variados aspectos da biossegurança. Os dados foram 

analisados e tabulados através do software Microsoft Excel. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dos funcionários entrevistados, 60% relataram a participação em 

algum treinamento de biossegurança. Segundo Mastoeni (2008) a 

realização de cursos e treinamentos é a maior forma de proteção que a 

empresa oferece a seus funcionários, sendo de fundamental importância 

que os seus empregadores estejam cientes de como devem se proteger e 

como podem trabalhar com segurança em suas atividades. Os riscos estão 

diretamente relacionado a mudança de comportamento, elevação da 

qualidade e segurança dos trabalhos desenvolvidos. Os dados apontam que 

95% dos funcionários conhecem o significado da biossegurança, porém 

esses números caem quando se trata do conhecimento dos riscos (70%). 

Os equipamentos de proteção individuais são importantes no 

ambiente de trabalho na área da saúde, entre os EPIs, o jaleco apresenta 

um grande problema atualmente, pois seu mal gerenciamento pode 

promover o transporte inadequado de microrganismos e sujidade do 

ambiente de saúde para o meio externo, e vice versa. 
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O reencape de agulhas é considerada uma ação inadequada e 

responsável por um grande número de acidentes em profissionais de saúde. 

Em nosso estudo, apesar de todos relatarem o descarte dos perfuro 

cortantes na caixa de descarte, 55% dos entrevistados afirmaram a prática 

de reencapar as agulhas (figura 1).  

 
Figura 1. Incidência da prática do procedimento de reencape de agulhas 

 

O mapa de risco é parte integrante do Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA), seu conhecimento foi relatado por 75% dos 

entrevistados, enquanto 25% demonstraram não conhecer esse instrumento 

de prevenção. 

Resíduos de serviço de saúde (RSS) necessitam de gerenciamento 

diferenciado, com adesão de todos envolvidos. Quanto as perguntas 

relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Ambientes de 

Saúde (PGRSS), um número de 40% dos entrevistados erraram. 

Embora já esteja bem consolidado os principais riscos e os EPI/EPC 

negligenciados, ainda existem lacunas que diz respeito à realização desses 

estudos em pequenas cidades interioranas, haja vista que os profissionais 

dessa região costumam não se especializar. Dessa forma, é necessário uma 

investigação sobre os principais déficits, específicos nestas cidades para 

que assim seja possível realizar uma mobilização por parte das autoridades 

responsáveis pelo serviço de saúde, e uma ação sócio-educativa com seus 

profissionais garantindo-lhes mais segurança 

 

5.CONCLUSÕES 

 

Diante do que foi exposto concluímos que ainda existe uma 

deficiência de informação muito grande por parte dos profissionais sobre o 

termo biossegurança, gerenciamento de resíduos, manuseio de artigos 
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perfurocortantes, reencape de agulhas entre outros, onde esses 

profissionais muitas vezes manuseiam erroneamente esses materiais. 

Não basta somente as empresas disponibilizarem para seus 

trabalhadores equipamentos de ultima geração, é preciso orientá-los sobre 

o correto manuseio desses equipamentos, para que eles lhes não ofereçam 

qualquer tipo de riso.  

 Segundo MASTROENI (2008), a educação da biossegurança deveria 

ser iniciada nas escolas, em especial no ensino médio, de modo que com 

esta disseminação de informações as pessoas teriam mais conhecimento 

sobre o tema, sendo assim passada para as gerações seguintes com mais 

facilidade, acarretando em uma provável minimização drástica nos acidentes 

de trabalho. 

Portanto se faz de fundamental importância a promoção de cursos e 

treinamentos pelas empresas e instituições, que possam esclarecer e 

fornecer informações precisas para seus funcionários, visando assim uma 

prevenção, minimização, ou até mesmo a eliminação dos riscos para todos 

os usuários do ambiente.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, 

produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 

com objetivo de minimizar ou eliminar os riscos que podem comprometer a 

saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos 

processos desenvolvidos (TEIXEIRA; VALLE, 2010).  

Os trabalhadores que atuam na área da saúde, durante a assistência 

ao paciente ou na manipulação de produtos e amostras biológicas, estão 

expostos a inúmeros riscos ocupacionais causados por fatores químicos, 

físicos, mecânicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, que podem 

ocasionar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho (MARZIALE; 

RODRIGUES, 2002).O profissional de saúde está exposto a um risco maior 

de adquirir determinadas infecções, imunologicamentepreveníveis, do que a 

população em geral (SIMÃO,2010). 

Questiona-se por que é tão fácil falar em Biossegurança e é tão difícil 

implantá-la?Embora as estatísticas comprovem que trabalhar corretamente, 

seguindo as normas de Boas Práticas, reduza acidentes de trabalho, 

prolongue a vida do trabalhador, gere menos despesa para o empregador e 

benefícios para todos em geral inclusive ao meio ambiente. Pesquisas 

evidenciam que os conhecimentos técnicos sobre o conceito e normas de 

Biossegurança não são suficientes para o profissional ter segurança nos 
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processos, bem como, para executar melhores práticas e saber atuar em 

emergências (SILVA, 2007). 

    Ainda é difícil conseguir que as pessoas mudem seu comportamento e 

resolvam usar das normas de segurança. Seria uma questão 

comportamental, cultural, social, prevalece a falta de informações, ou a falta 

de compromisso? O conhecimento dos profissionais de saúde sobre o 

conceito e as normas de biossegurança, a disponibilidade destas na unidade 

de trabalho e a realização de treinamento em biossegurança não 

influenciaram positivamente no coeficiente de acidentabilidade de trabalho 

(CAIXETA, 2003). 

A busca pela qualidade é de longe, hoje umas das maiores exigências 

de quem procura os serviços de saúde, procura-se por bons profissionais, 

ambientes acolhedores que reflitam higiene, funcionários competentes com 

capacidade de interagir com os pacientes/clientes. O fornecimento de 

cuidados de saúde satisfatórios, de maneira desejável tem obrigatória 

intersecção com a adoção de medidas de biossegurança (PENTEADO, 

2010). 

Atualmente existe a disposição um grande número de manuais e 

conteúdos para subsidiar e atender as necessidades. No entanto observa-

se que todo esse aparatonão tem promovido, da forma que deveria, na 

implantação das Normas de Biossegurança. De onde viria a maior 

resistência: do empregado? ou do empregador? Será que as Normas de 

Biossegurança são exageradas, e por isso é tão difícil implantá-las e segui-

las?  

No Brasil, no ano de 2007, foram registrados no Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) 653,1 mil acidentes de trabalho (SILVA, 2012). O 

maior número de acidentes vem da falta ou do uso inadequado de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e dos Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC’s), e ainda, alguns ambientes não dispõe desses 

equipamentos, embora seja assegurando pela Norma Regulamentadora 

número 6 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Outros preferem não 

usar,alegando diversos motivos desde inconveniência no uso, diminuição da 

sensibilidade (no caso de luvas), dificuldade de respirar (no caso de 

máscara), falta de destreza e nervosismo, e contribuindo com os riscos de 

acidentes, observa-se longas jornadas de trabalho, grande número de 

plantões, grande quantidade de pacientes para serem atendidos.Contornar 

a situação após o acidente é sempre mais caro do que preveni-la. 

(MASTROENI, 2008).  
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Como fica a questão psicológica desses profissionais, divididos entre 

fazer o que é certo ou sofrer algum tipo de acidente que pode custar-lhes a 

vida? Por que não existe uma preocupação real? Com o intuito de promover 

a saúde dos trabalhadores da saúde, foi aprovada a Norma 

Regulamentadora 32 (NR 32), para trabalhadores regidos pela CLT, que tem 

por finalidades a implementação de medidas de proteção a saúde dos 

trabalhadores dos serviços de saúde (PINHEIRO; ZEITOUNE,2008). 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, com abordagem 

descritiva sobre os aspectos de biossegurança em laboratórios de análises 

clínicas (n=10) em uma cidade do sertão da Paraíba, realizada no primeiro 

semestre de 2013. 

A realização deste estudo considerou a Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde que rege sobre a ética da pesquisa envolvendo 

seres humanos, e para coleta de dados foi realizado o preenchimento de um 

checklistem cada laboratório, abordando os seguintes aspectos: fiscalização 

da ANVISA e do MTE; adequação aos programas PPRA (Programa de 

Prevenção dos Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico 

e Saúde Ocupacional), PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde); utilização dos POP’s (Procedimentos Operacionais 

Padrão); e frequência da promoção de treinamentos, além da aplicação de 

um questionário subjetivo contendo2 perguntasrelacionadas ao tema da 

biossegurança, respondido pelos responsáveis dos laboratórios. Os dados 

obtidos foram tabulados utilizando o software Microsoft Excel 2011®. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após análise dos resultados, observou-se que 100% dos laboratórios 

de análises clínicas avaliados já receberam em algum momento visita para 

inspeção de agentes da Vigilância Sanitária. Constata-se que a ANVISA tem 

se mostrado presente na melhoria da saúde e dos estabelecimentos de 

saúde, contribuindo assim para que a Biossegurança seja implementada.Na 

área de Biossegurança, a Anvisa trabalha no controle de riscos resultantes 

de pesquisas ou aplicações feitas com material biológico, adequação dos 

padrões de segurança e processos de trabalho das instituições. Nesse 

contexto, o princípio da precaução apresenta-se como um instrumento 
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indispensável à proteção do meio ambiente e da saúde dos seres vivos 

(FERREIRA, 2012). 

Por sua vez, apenas 40% desses laboratórios receberam visita de 

fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, mesmo constando na Norma 

Regulamentadora número 2: “Todo estabelecimento novo, antes de iniciar 

suas atividades, deverá solicitar aprovação de suas instalações ao órgão 

regional do MTE” (MTE, 1983). 

Os programas descritos nas Normas Regulamentadoras tem como 

principais preocupações as ações voltadas para manutenção da saúde 

humana e do meio ambiente(CAMARGO, 2009). 

Os resultados referentes a presença desses programas nos 

laboratórios avaliados estão apresentados na tabela abaixo (tabela1). 

 

Tabela 1. Incidência da existência dos programas exigidos pela ANVISA e 

MTE nos laboratórios estudados 

Programa Em conformidade 

 

Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA 

 

50% 

Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional – PCMSO  

60% 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde – PGRSS  

70% 

Procedimentos Operacionais Padrão – 

POP’s 

90% 

 

Dos estabelecimentos de saúde avaliados, 50% possui o PPRA, 

regido pela Norma Regulamentadora (NR) número 9 de 1994, que 

estabelece medidas de prevenção à saúde e integridade dos trabalhadores, 

além da avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 

ambientais.  

Enquanto, com relação ao PCMSO regulamentado pela NR número 

7 de 2001, 60% dos estabelecimentos possui esse programa que tem como 

objetivo a promoção e prevenção da saúde do conjunto dos seus 

trabalhadores. Muitas empresas tem seus programas de segurança com a 

intenção de estabelecer normas e procedimentos, colocando em prática os 
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recursos possíveis para prevenção de acidentes e controle dos resultados 

alcançados (CHIAVETO, 2009). 

Atualmente os ambientes de saúde vem gerando resíduos que são 

considerados especiais, denominados Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS), eles possuem natureza infectante e contaminante. Dentre os 

laboratórios pesquisados, 70% possuem o PGRSS, desenvolvendo ações 

de prevenção aos riscos ambientais. Segundo a Resolução RDC n° 33/2003 

da ANVISA determina que programas de capacitação junto ao setor de 

recursos humanos devem fazer parte do PGRSS. A preocupação com o 

gerenciamento desses resíduos se dá em função dos riscos de transmissão 

de doenças para os trabalhadores da saúde e contaminação do meio 

ambiente, particularmente, durante o manuseio. O pessoal envolvido no 

gerenciamento dos resíduos deve ser capacitado na ocasião de sua 

admissão e mantido sob treinamento periódico(COELHO, 2010). 

Como afirma o próprio Ministério do Trabalho e Emprego na sua 

Norma Regulamentadora 32, os treinamentos em segurança, prevenção e 

temas relacionados à saúde ocupacional, são de fundamental importância 

na manutenção de um ambiente de trabalho seguro (MTE, 2011). 

No entanto 90% dos locais pesquisados possuem POP’S para 

padronização de suas atividades. Os POP’s listam todas as diretrizes e 

políticas e a calibração do equipamentos utilizados para o desenvolvimento 

das técnicas (PAIVA & CAVALCANTE, 2010) 

 

4.CONCLUSÕES 

 

Após a pesquisa de campo verificou-se que a maioria dos laboratórios 

que participaram desse trabalho estão adequados quanto utilização de 

programas exigidos pelas normas da ANVISA e M.T.E. A ANVISA mostra-

se presente quanto sua atribuição de fiscalizar estabelecimentos de saúde, 

o M.T.E. mostra um atuação fiscalizadora distante dos estabelecimentos 

pesquisados, mesmo afirmado que treinamentos em segurança, prevenção 

e temas relacionados à saúde ocupacional, são de fundamental importância 

na manutenção de um ambiente de trabalho seguro. 

Apesar dos estabelecimentos possuírem os documentos “impressos” 

dos programas exigidos, como PGRSS, PPRA, PCMSO, POP’s, entre 

outros, muitas vezes o que está escrito distoa das observações in loco, além 

dos trabalhadores não conseguirem compreender a importância dessas 
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exigências, constatando–se que a Biossegurança continua sem sair do 

protocolo e se tornar uma prática cotidiana. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Biossegurança pode ser definida como um conjunto de posturas, 

atitudes e procedimentos que visam trazer bioproteção a todos os envolvidos 

em uma determinada atividade, como forma de prevenir ou minimizar 

possíveis acidentes ou danos (ALMEIDA, GUIMARÃES, 2009). 

A doença ocupacional, embora ainda sem esta denominação, é 

descrita desde tempos remotos. Hipócrates descreveu o quadro clínico da 

intoxicação saturnina, Plínio o aspecto dos trabalhadores expostos ao 

chumbo, ao mercúrio e a poeiras, Agrícola escreve sobre a “asma dos 

mineiros”, hoje denominada silicose, e Paracelso a intoxicação pelo mercúrio 

(CANINI, GIR, HAYASHIDA, 2002). 

O aumento alarmante dos casos de doenças infecto-contagiosas 

trouxe aos profissionais da saúde a necessidade do conhecimento 

sistemático dos riscos e das condutas de controle de infecção na prática 

ocupacional em ambientes de saúde. (COSTA, 2000). 

Com uma rígida adesão às normas de práticas e procedimentos 

corretos, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e instalação 

de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) de acordo com os níveis de 

segurança adequados a cada ambiente, contribuem para um trabalho mais 

seguro e saudável para a equipe, seus colaboradores e a comunidade ao 

redor (CAIXETA, BARBOSA, 2005). 

Devido a necessidade dos conhecimentos sobre biossegurança no 

ambiente de saúde, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as 

condições em que um hospital público na cidade de Patos-PB se encontrava, 

e implantar normas adequadas para uma maior segurança dos usuários e 

profissionais. 
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2.MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para realização do presente estudo, foram procedidas entrevistas 

com 100 profissionais de um hospital regional de médio porte, utilizando 

como instrumento para coleta dos dados, um questionário com perguntas 

objetivas, que de forma simples permitiu obter uma visão sobre o grau de 

conhecimento dos funcionários em relação à Biossegurança, e os fatores 

que podiam interferir na rotina hospitalar aumentando os riscos de acidentes. 

Para participar da pesquisa, foi adotado como critério de inclusão, 

ser funcionário do hospital (nível superior ou médio), e como critério de 

exclusão não ser funcionário do hospital. 

O presente projeto foi aprovado pelo comitê de ética das Faculdades 

Integradas de Patos sob protocolo de número 0671.   

Inicialmente foi realizada uma avaliação crítica das instalações, 

utilizando um formulário estruturado, e o grau de conhecimento dos 

profissionais foi verificado através de interrogação direta utilizando 

questionários, acerca do tema biossegurança. 

A parte inicial da entrevista teve com objetivo, coletar as seguintes 

variáveis: Idade, nível de escolaridade e função exercida. Na sequência, o 

nível de conhecimento dos funcionários, onde foi questionado alguns 

aspectos indispensáveis para as boas práticas de biossegurança, além da 

analise das condições estruturais do hospital, como: 

 Funcionários que já participaram de algum curso de Biossegurança; 

 Percepção da importância da Biossegurança pelos funcionários em 

seu ambiente de trabalho; 

 Funcionários que já sofreram acidente de trabalho; 

 Funcionários que notificaram acidente de trabalho; 

 Adequabilidade da estrutura física às normas de Biossegurança; 

 Funcionários que lavam as mãos após procedimentos; 

 Funcionários que trocam as luvas entre procedimentos; 

 Funcionários que saem do hospital vestido com o jaleco; 

 Funcionários do hospital que participaram dos cursos de 

Biossegurança; 

Os dados obtidos foram tabulados no programa Microsoft Excel e foram 

elaborados gráficos para melhor representar as informações obtidas. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A partir da metodologia empregada, observou-se os seguintes 

resultados. Dos 100 funcionários entrevistados, 5% já fez algum curso 

relacionado à biossegurança, enquanto 95% nunca tiveram acesso aos 

conhecimentos das boas práticas de biossegurança, conforme demonstrado 

na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria das instituições de ensino não oferecem disciplinas em 

biossegurança, formando assim profissionais com pouco conhecimento na 

área, precisando buscar conhecimento (KOURY, et al., 2006).   

Apesar de poucos funcionários terem tido acesso a alguma instrução 

ou curso de Biossegurança antes deste trabalho, a importância do mesmo, 

foi observada, e dos entrevistados, 100% responderam que o curso é de 

grande relevância para a prevenção de acidentes, como observado na 

Figura 2.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Quanto aos acidentes, 80 % relataram já terem sofrido algum 

acidente durante suas atividades, enquanto 20% nunca sofreram acidente 

ADEQUAÇÃO DE UM CENTRO HOSPITALAR ÀS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA NA CIDADE DE PATOS-PB 

 



241 

 

no trabalho, como demonstrado na figura 3, evidenciando a necessidade de 

medidas de prevenção a acidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ministério da Previdência Social, em 2004, relatou que foram 

notificados 458.964 acidentes de trabalho no Brasil, deste total, 30.161 

pertenciam ao setor de saúde, a maioria deles decorrentes de acidentes com 

objetos pérfuro-cortantes. Sabe-se, porém, que esses números são 

referentes apenas àqueles acidentes notificados, como os estudos 

demostram (PAULO, CARVALHO, TROTTA, 2005). 

Em 2% dos funcionários do hospital estudado, os acidentes de 

trabalho foram notificados, enquanto 98% não foram notificados, o que 

implica em uma subnotificação e consequentemente, menor atenção pelo 

governo a respeito do problema. 

O descarte de elementos perfurocortantes é realizado em caixas 

especiais de descarte. No ambiente estudado sua montagem é realizada de 

forma correta, porém frequentemente elas encontravam-se acima da 

capacidade recomendada, colocando os funcionários em risco de acidente 

durante o fechamento ou transporte das mesmas (GARCIA, ZANETTI-

RAMOS, 2004). 

O hospital estava comprometido em parte com a inadequação das 

instalações, como falta de estrutura física para alguns ambientes, e ou 

degradação da estrutura presente em 50%, o que facilitava a ocorrência de 

acidente de trabalho e instalação de microrganismo nas áreas afetadas. 

Uma estrutura inadequada proporciona riscos ocupacionais, onde a 

falta de planejamento do ambiente implica em uma maior exposição dos 

profissionais a possíveis riscos ao desenvolver suas atividades, oferecendo 

um ambiente inseguro (SANTOS, et al., 2006).  
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Apenas 19% dos funcionários reportaram a lavagem das mãos após 

os procedimentos, enquanto aqueles que não higienizavam corretamente as 

mãos, somavam cerca de     

Essa prática evita a propagação de microrganismos. É importante 

que a retirada das luvas seja feita de forma correta, uma vez que, pode haver 

a contaminação do profissional no ato de retirada das mesmas ou servir de 

meio de transporte dos elementos infectantes, para o ambiente externo ao 

de trabalho (GARCIA, ZANETTE-RAMOS, 2004). 

No hospital analisado existe o fornecimento de luvas, e foi 

constatado que a maioria dos funcionários realizava atividades com luvas 

contaminadas, como por exemplo: atender telefone, digitar resultados no 

computador, abrir portas, entre outros. Também foi observado que 90 % dos 

funcionários estudados realizavam procedimentos em vários pacientes com 

a mesma luva promovendo assim infecção cruzada entre profissionais-

pacientes e pacientes-pacientes. 

A luva carrega microrganismos, necessitando haver a troca 

adequada entre procedimentos, não só para proteger o profissional em 

questão, mas, para proteger os outros pacientes, ao entrarem em contato 

com as luvas do profissional (MICHELIN, et., 2005). 

Esse problema também foi constatado com relação ao jaleco, que 

deveria ter seu uso restrito nas dependências do hospital, onde 78% dos 

profissionais saiam do hospital com jaleco. 

Estudos mostram que materiais não descartáveis utilizados durante 

procedimentos devem ser transportados e lavados separadamente para 

evitar contaminação de objetos, assim como o ambiente que esteja exposto 

a esses utensílios (MASTROENI, 2007). 

Os treinamentos na forma de cursos foram ofertados e ministrados 

para todos os funcionários do hospital, onde 62% dos funcionários 

compareceram ao curso, participando assim do projeto.  

Os cursos foram importantes na difusão dos conhecimentos 

referentes à Biossegurança no hospital, mostrando assim que os 

conhecimentos devem ser difundidos entre os profissionais, tornando com 

isso, as normas de biossegurança permanentes e constantes (SEVERINO, 

2010).  

As campanhas educativas foram importantes no combate a infecção 

hospitalar, observando uma diminuição nos índices, e na prevenção da 

disseminação da gripe A(H1N1) que no momento estava no auge da 

pandemia. 
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BIOSSEGURANÇA E A QUEBRA DE PARADIGMAS  

 

Durante o desenvolvimento do projeto houve uma situação de 

resistência às adequações, onde se percebe a dificuldade de quebrar 

paradigmas. Foi sugerida a retirada de quadros contendo imagens religiosas 

(apresentando sujidade e insetos) nos ambientes críticos, e isso gerou uma 

“revolta” da população levando o projeto a ser discutido pela igreja, imprensa 

e câmara de políticos da cidade. Após a realização do presente projeto, a 

sociedade teve conhecimento dos benefícios tragos pelas boas praticas de 

biossegurança, parabenizando a iniciativa através da imprensa.  

 

4.CONCLUSÕES 

 

Na maioria das situações as condições de biossegurança são 

negligenciadas pelo desconhecimento, pela inexistência de legislação 

específica e, ainda, pela falta de definições de procedimentos operacionais, 

por essa razão, é imprescindível elevar a discussão dessas normas para a 

minimização dos riscos.  

O sucesso de qualquer programa educativo está diretamente ligado 

a participação efetiva dos funcionários e apoio da instituição. É necessário 

investir no processo educativo de prevenção e controle de acidentes no 

ambiente de trabalho, através de treinamentos, cursos e palestras, visando 

reduzir a exposição a agentes infecciosos. 

Em suma, a biossegurança contribui de forma inerente para o 

caráter normativo e prescritivo, assim como na ponderação entre riscos e 

benefícios prováveis. Para tanto, é preciso orientar e induzir ações de 

fomento nessa área do conhecimento, e dessa forma, contribuir para uma 

melhor compreensão dessa temática, que pelas suas imbricações reveste-

se de grande interesse estratégico para o Brasil num todo. 

Uma instituição comprometida com a biossegurança não só 

promove o bem estar e qualidade dos serviços aos funcionários e 

colaboradores, mas preserva o meio ambiente e constrói o seu sucesso. 
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CAPÍTULO 29 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A biossegurança, está cada vez mais presente nos ambientes 

ocupacionais na área da saúde, afinal, é de extrema importância conhecer 

e controlar os riscos existentes nos ambientes de trabalho (Almeida & 

Albuquerque, 2000; Piccoli et al., 2012). 

É de fundamental importância que as normas de biossegurança 

sejam adotadas em hospitais, pois é ele o principal ambiente de trabalho dos 

profissionais da área da saúde, sendo assim possível a observação de 

elevados riscos ocupacionais, por isso é necessário que o hospital se 

adeque às normas para a própria segurança no trabalho dos profissionais, 

pois os riscos estão sempre presentes. A contaminação pelo HIV e hepatite 

B, são riscos de contaminação que o profissional sofre que pode ser mais 

preocupante caso não seja tomada nenhuma medida profilática (Hinrichsen, 

2004). 

Muitos profissionais da área da saúde, frequentemente ignoram a 

necessidade de obter maiores cuidados ao realizar algum procedimento, 

isso acontece muitas das vezes devido ao profissional ter uma elevada 

autoconfiança e outras vezes por falta de conhecimento. A formação desses 

profissionais é o que leva a tais maneiras de pensar e agir, sendo marcada 

por uma divergência entre as áreas da educação e saúde (Carvalho et al., 

2009) . 

É sempre recomendado que os profissionais da área da saúde 

utilizem-se das medidas de Biossegurança, pois assim é possível evitar 

possíveis riscos, priorizando também os que trabalham em áreasinsalubres 

e com riscos variáveis. Vale ser lembrado que nos serviços de saúde, 
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principalmente de urgência e emergência, a maioria dos acidentes 

envolvendo os profissionais é devido a falta de atenção e a falta do uso das 

técnicas de Biossegurança. Entretanto a utilização de práticas seguras, 

como o uso de jalecos, luvas e EPI’S em geral, reduzem indubitavelmente 

os riscos de acidentes ocupacionais, é necessário também que o profissional 

tenha a consciência das utilizações de técnicas assépticas e normas de 

conduta e procedimentos que possam assegurar tanto ao profissional 

quanto ao paciente um tratamento sem nenhum risco de contaminação 

(Valle et al., 2008). 

A forma de abordar e estudar biossegurança ganha novos contornos 

com a evolução dos conhecimentos, e por isso é muito provável que 

profissionais, já com algum tempo de formação não tenham tido acesso a 

esses conhecimentos sobre biossegurança nem em seus currículos de 

formação, nem em programas de educação permanente (Gryschek et al., 

2000). 

O objetivo desse estudo foi analisar se as normas de biossegurança 

vem sendo aplicadas nos laboratórios e clínicas pelos alunos de 

enfermagem. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho, trata-se de um estudo observacional, com 

caráter exploratório, sobre a adesão dos acadêmicos de enfermagem às 

normas de biossegurança, realizada no primeiro semestre de 2013. 

Foi considerada a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde que rege sobre a ética da pesquisa envolvendo seres humanos, e 

para coleta de dados foi realizado o preenchimento de um check list nos 

laboratórios e clínicas do curso de enfermagem das Faculdades Integradas 

de Patos (FIP) para conhecimento da situação quanto a biossegurança 

existente no ambiente, além da aplicação de um questionário objetivo 

contendo 10 perguntas relacionadas ao tema da biossegurança, respondido 

por 40 acadêmicos. Os dados obtidos foram tabulados utilizando o software 

Microsoft Excel 2011®. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A avaliação qualitativa evidenciou a correta adequação das clínicas 

e laboratórios das FIP, presença de sinalização, acompanhamento e 

recomendações pelos técnicos, entre outras ações. 

Os resultados dos questionários demonstraram que 100% dos 

alunos reconheceram a importância da biossegurança e afirmaram utilizar o 

jaleco durante as atividades no laboratório, enquanto 50% admitem sempre 

utilizar luvas, 95% sempre usam calçado fechado, e apenas um admitiu não 

seguir a norma em tempo integral.  

A partir das respostas pode ser indicada uma mudança nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores das FIP, incluindo o tema 

contextualizado em suas respectivas disciplinas, sendo assim possível uma 

formação do profissional de enfermagem em acordo com a real prática das 

necessidades da biossegurança. 

O uso de equipamentos de proteção individual no ambiente de 

trabalho hospitalar ainda é considerado o método mais eficiente dentre todas 

as medidas de prevenção. A prevenção da transmissão de patógenos no 

ambiente também reduz os riscos ocupacionais (Andrade & Sanna, 2007; 

Leigh et al., 2008).  

Segundo Pereira e colaboradores (2010), a biossegurança é pouco 

explorada no universo educacional e outros estudos ressaltaram a 

necessidade da inserção do tema em livros didáticos de ciências nas escolas 

de Ensino Médio e de formação profissional (Costa et al., 2009).  

Estudos sobre a produção acadêmica na área da saúde em 

biossegurança, durante o período 1989 a 2009, identificaram oito trabalhos, 

de um total de 439 publicações, que debatiam a prática educacional 

propriamente dita (Pereira et al., 2010). 

Os artigos mencionados, valorizam a importância da educação 

continuada para que ocorram mudanças de atitudes que resultem em 

mudanças de comportamento.  

 

4.CONCLUSÕES 

 

Assim como outros conteúdos e disciplinas discutidos na graduação 

em enfermagem, a biossegurança deve ser um tema indispensável a ser 

abordado no curso, pois é de extrema importância que o futuro profissional 

esteja apto sobre as normas e se adeque a elas, para desenvolver posturas 
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corretas nos procedimentos, tanto para sua proteção, para proteção do 

paciente e do meio ambiente.  
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CAPÍTULO 30 

 

PROPOSTA DE UM INSTRUMENTO PARA O 
GERENCIAMENTO DOS ASPECTOS DE BIOSSEGURANÇA 

EM UNIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Biossegurança refere-se a aplicação do conhecimento, técnicas e 

equipamentos com a finalidade de prevenir a exposição do trabalhador e 

ambientes a agentes potencialmente infecciosos ou biorriscos. 

Biossegurança define as condições sobre as quais os agentes infecciosos 

podem ser seguramente manipulados e contidos de forma segura (PEREIRA 

et al., 2010). 

Nos chamados serviços de saúde, categoria que engloba hospitais, 

clínicas, consultórios médicos, pronto socorro e unidades básicas de saúde 

existem inúmeros riscos ocupacionais, por isso a adoção de normas de 

biossegurança no ambiente de trabalho é condição fundamental para a 

segurança dos trabalhadores, dos usuários e do meio ambiente (PINHEIRO; 

ZEITOUNE, 2008). 

Além dos riscos ocupacionais, a ausência de biossegurança 

possibilita o a disseminação de agentes infecciosos que promovem as 

infecções hospitalares, que segundo o Ministério da Saúde (MS), Infecção 

Hospitalar (IH) refere-se a qualquer infecção adquirida, institucional ou 

nosocomial, após a internação do paciente e que se manifeste durante sua 

permanência no hospital ou mesmo após a alta, uma vez que possa ser 

relacionada com a hospitalização (SILVA, 2000). 

Os custos dessas infecções impõem um encarecimento do 

atendimento, na medida em que causa aumento da demanda terapêutica, 

da permanência hospitalar e da morbi-mortalidade. Esses custos são 

classificados pelo MS como: custos diretos, que estão intimamente 
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relacionados às despesas do paciente com IH; indiretos, que são resultantes 

da morbidade, como afastamento de trabalho, sequela de alguma doença 

ou mesmo morte e os custos inatingíveis, impossíveis de serem medidos 

economicamente, pois compreendem os distúrbios provocados pela dor, 

mal-estar, isolamento, angústia e pelo sofrimento experimentado pelo 

paciente no ambiente hospitalar (CAVALCANTI; HINRICHSEN, 2004). 

Os ambientes de atenção à saúde são locais onde os profissionais 

e demais usuários estão expostos a diversas formas de contaminação, e a 

falta de conhecimento das normas de biossegurança aliada a auto confiança 

dos profissionais representam um grande risco (PEREIRA et al., 2010). 

Porém, pouco se observam métodos para o gerenciamento dos 

aspectos de biossegurança, com isso o presente trabalho objetiva propor um 

instrumento para auxiliar nesse gerenciamento. 

 

2.MATERIAL E MÉTODO 

 

Para elaboração do check list de auxilio no gerenciamento das ações 

de biossegurança em ambientes de atenção à saúde, foram levantados 

estudos sobre a biossegurança em ambientes de saúde através de uma 

busca na base de dados da Internet, 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. Além de consideradas também as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, exigências da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e órgãos ambientais e a 

orientação de um profissional consultor em biossegurança, com experiência 

na adequação dessas normas em inúmeros ambientes de atenção à saúde. 

A partir das informações obtidas, foi elaborado um check list, 

ferramenta que irá auxiliar a monitorar os diversos aspectos de 

biossegurança, que foi subdividido por eixos temáticos, sendo eles: Gestão 

dos EPCs e EPIs; Instalações físicas do ambiente; Aspectos ergonômicos 

no ambiente de trabalho; Prevenção de incêndios; Sinalizações de 

segurança; Medidas de higienização; e Segurança ocupacional. 

 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O fundamento básico da biossegurança é assegurar o avanço dos 

processos tecnológicos e proteger a saúde humana, animal e o meio 

ambiente. As práticas de biossegurança baseiam-se nas necessidades de 

proteção do trabalhador, dos usuários bem como a comunidade local e meio 

ambiente contra riscos que possam prejudicar suas saúde (MASTROENI, 

2003). 

Nos quadros que seguem, propomos perguntas pertinentes e 

fundamentais na identificação de inúmeros aspectos da gestão da 

biossegurança, subdivididos em eixos temáticos, segundo a ordem: 1. 

Gestão dos EPCs e EPIs; 2. Instalações físicas do ambiente; 3. Aspectos 

ergonômicos no ambiente de trabalho; 4. Prevenção de incêndios; 5. 

Sinalizações de segurança; 6. Medidas de higienização; e 7. Segurança 

ocupacional. 

No quadro 1, são abordados aspectos quando ao uso de 

equipamentos de proteção individual e coletivos que são essenciais para 

proteção à saúde e a riscos físicos ao trabalhador. A classificação do uso de 

EPIs pode ser feita segundo a parte do corpo que se protege: proteção para 

cabeça, proteção do corpo, dos membros superiores e dos membros 

inferiores (CONSIGLIERI & HIRATA, 2002). 

Os equipamentos de proteção coletiva são utilizados, portanto para 

minimizar a exposição dos trabalhadores aos riscos e, em casos de 

acidentes, reduzir suas consequências. Os equipamentos permitem ainda 

eliminar ou reduzir o uso de alguns EPIs (ALMEIDA-MURADIAN, 2000). 

 

1 – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E 

COLETIVO  
SIM NÃO 

NÃO SE 

APLICA 

Há setores onde o uso dos epc’s seja obrigatório?     

Os funcionários estão utilizando os epc’s adequados 

aos riscos à que estão expostos? 

   

Há setores onde o uso dos epi’s seja obrigatório?    

Os funcionários receberam formação sobre a finalidade 

dos epi’s e dos epc’s do modo correto de sua 

utilização? 

   

Os epi’s possuem o Certificado de Aprovação (CA), e 

são os fornecidos pelo hospital? 

   

 Existe vistorias semestral dos equipamentos de epi’s e 

epc’s? 

   

Nos locais onde existe a manipulação de perfuro 

cortantes, existem depósitos de descarte? 
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     As perguntas seguintes, localizadas no quadro 2, contemplam os 

aspectos de instalações físicas dos ambientes de atenção à saúde. 

 

2 – EDIFICAÇÕES e INSTALAÇÕES SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 

 O piso do local de trabalho apresenta saliências ou 

depressões que possam ocasionar algum tipo de acidente? 

   

 As aberturas dos pisos ou paredes possuem proteção de 

forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos? 

   

Há locais no hospital onde existe algum tipo de infiltração de 

água? 

   

As tubulações estão instaladas da maneira correta? Ou seja, 

sem perigo para funcionários ou pacientes? 

   

As tubulações estão em estado de preservação adequada e 

são inspecionadas regularmente?  

   

Os ralos existentes no hospital, encontram-se tampados e 

possuem tela para impedir a entrada de roedores e insetos? 

   

Em algum setor do hospital há buracos ou rachaduras nas 

paredes ou no piso? 

   

Há algum tipo de refrigeração que, controle a temperatura 

ambiente para adequar o meio ao conforto dos usuários do 

hospital? 

   

Há no hospital ventilação/exaustão que possibilite uma 

renovação do ar? 

   

Todas as partes das instalações elétricas estão projetadas e 

construídas de modo que o perigo de choques elétricos e 

outros tipos de acidentes estejam prevenidos? 

   

As tomadas e plugs encontram-se em bom estado de 

conservação, ou seja, sem perigo para os funcionários e 

pacientes? 

   

Há inspeções regulares nas instalações elétricas do hospital?    

 

O quadro 3, sugere roteiro de inspeção quanto os aspectos de 

ergonomia, que inclusive são cobrados no ambiente de trabalho, de acordo 

com a Norma Regulamentadora número 17 do MTE. 

Ergonomia é a ciência que avalia a adequação dos ambientes e 

objetos ao nosso corpo, no ambiente de trabalho a execução das atividades 

deve ser realizada com o mínimo de consumo energético de modo a sobrar 

"atenção" para o controle das tarefas e dos produtos, assim como para a 

proteção do próprio funcionário. Entretanto, se não existir esse ajuste, 

existirá a presença de riscos ergonômicos que causam alterações na saúde 

dos trabalhadores (RUIZ & ARAÚJO, 2012). 
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3 – ERGONOMIA SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 

 As cadeiras utilizadas no hospital possuem altura 

ajustável? 

   

As cadeiras do hospital possuem bordas frontais 

arredondadas? 

   

As cadeiras do hospital possuem encosto com forma 

levemente adaptada ao corpo para proteção lombar do 

usuário? 

   

As cadeiras do hospital possuem suporte para os pés 

ajustável para a preferência do usuário? 

   

Nas atividades que envolvam leitura de documentos para 

digitação, é fornecido suporte adequado para documentos 

que possa ser ajustado, que evite a movimentação 

freqüente do pescoço e fadiga visual? 

   

Os documentos são de boa leitura permitindo uma boa 

visualização? 

   

Os terminais de vídeo oferecem condições de mobilidade 

suficiente para permitir o ajuste da tela à iluminação do 

ambiente e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao 

trabalhador? 

   

Os teclados dos computadores possuem mobilidade 

permitindo o seu ajuste de acordo com as tarefas a serem 

executadas? 

   

A iluminação é apropriada em todos os setores que 

realizam atividades? 

   

A iluminação geral do hospital está uniformemente 

distribuída? 

   

Existem pontos no hospital onde há ofuscamento, reflexos 

incômodos, sombras e contrastes excessivos devido à 

iluminação? 

   

  

     Obrigatoriamente todos ambientes necessitam aprovação de um plano 

de combate a incêndios, fiscalizados pelos bombeiros, e representam uma 

importante medida para prevenção desses riscos, e esses aspectos são 

contemplados no quadro 4. 

 

 

 

 

4 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
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 Os equipamentos de combate a incêndios do hospital 

estão localizados em locais de fácil acesso e fácil 

visualização? 

   

Existem todos os tipos de extintores de combate a incêndio 

(A,B,C) no hospital ? 

   

Há extintores localizados nos setores onde se há um maior 

risco de incêndio? 

   

Os equipamentos de combate a incêndios são 

inspecionados regularmente? 

   

 

No interior e exterior das instalações da Instituição, devem existir 

formas de aviso e informação rápida, que possam auxiliar nos 

procedimentos de segurança. Com este objetivo, existem conjuntos de 

símbolos e sinais especificamente criados para garantir a fácil compreensão 

dos riscos ou dos procedimentos a cumprir nas diversas situações laborais 

que podem ocorrer no ambiente de trabalho (Quadro 5). 

 

5 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 

Os ambientes do hospital estão sinalizados quanto aos 

seus riscos, proibições, obrigações da forma adequada? 

   

Os setores que apresentam riscos possuem o mapa de 

risco fixado em local visível para os usuários? 

   

Os funcionários do hospital passaram por algum 

treinamento sobre sinalização de segurança hospitalar? 

   

 As cores utilizadas na identificação das placas de 

sinalização causam fadiga, confusão ou distração? 

   

Todos os produtos perigosos ou nocivos à saúde possuem 

rotulagem que possa ser compreendida facilmente pelo o 

leitor? 

   

As áreas que armazenam os materiais e produtos 

perigosos estão devidamente sinalizadas? 

   

 

A higienização corporal e dos artigos e ambientes consiste na 

remoção da sujidade, considerando que normalmente existe uma carga 

microbiana concentrada na matéria orgânica, que consequentemente, será 

removida de uma superfície durante a remoção da sujidade. A limpeza deve 

ser sempre utilizada como primeira etapa de desinfecção ou esterilização, 

pois vai garantir a qualidade destes processos (SAMPAIO, 2000).  

Além da higienização ser uma das medidas de prevenção das 

infecções hospitalares que representam importante problema de saúde 

pública, tanto no Brasil quanto no mundo e constitui risco à saúde dos 
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usuários dos hospitais que se submetem a procedimentos terapêuticos ou 

de diagnóstico. Sua prevenção e controle dependem, em grande parte, da 

adesão dos profissionais da área da saúde às medidas preventivas 

(LACERDA, 2003). 

 

6 – HIGIENIZAÇÃO SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 

Existe um setor no hospital responsável pela 

higienização? 

   

Os produtos utilizados na higienização dos ambientes 

estão de acordo com normas da ANVISA? 

   

Existem procedimentos diferenciados para higienização 

dos setores do hospital? 

   

Os banheiros do hospital são higienizados diariamente?    

Os pisos dos setores onde há atividades são higienizados 

diariamente? 

   

As superfícies das bancadas das áreas de trabalho são 

higienizadas diariamente? 

   

O sistema de esgoto do hospital está devidamente 

vedado? 

   

Os filtros dos aparelhos de ar-condicionado dos setores 

do hospital são higienizados mensalmente? 

   

Os ventiladores dos setores do hospital são higienizados 

mensalmente? 

   

O hospital possui convênio com empresas de serviço de 

dedetização contra insetos? 

   

Existe uma empresa legalizada que faz a coleta de 

resíduos perfuro-cortantes e resíduos biológicos? 

   

Existe higienização semestralmente das caixas d’água 

que abastecem o hospital? 

   

A água ingerida no hospital é filtrada, mineral ou é tratada 

de alguma outra forma? 

   

 

Quanto a segurança ocupacional, abordada no quadro 7, são 

contempladas perguntas sobre treinamentos em biossegurança que devem 

ser constantes e permanentes, de modo a preparar os profissionais nas 

normas de prevenção. Todas as informações pertinentes às atividades 

executadas devem estar disponíveis, de forma clara, a fim de que o 

profissional se sinta seguro na execução de suas atividades (CARVALHO, 

2007; SOUZA, 2010). 
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7 – SEGURANÇA NO TRABALHO SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 

O hospital promove treinamentos sobre biossegurança 

antes do início das atividades dos profissionais de 

saúde? 

   

O hospital promove treinamentos para utilização segura 

e tomada de ações racionais em caso de exposição 

acidental ou incidental a elementos físicos, químicos ou 

biológicos? 

   

Existe fiscalização que impeça algum tipo de 

comportamento inadequado na área de trabalho (Ex: 

fumar, alimentação dentro dos setores de trabalho, 

entrada de materiais contaminados)? 

   

O hospital respeita o limite de horas de trabalho diário dos 

seus profissionais? 

   

Existem manuais de biossegurança disponíveis nos 

ambientes que apresentam algum tipo de risco? 

   

O hospital promove vacinação dos funcionários, 

atendendo assim as exigências do Ministério da Saúde? 

   

 

4. CONCLUSÕES 

A biossegurança tem se mostrado uma área de fundamental 

importância na manutenção da saúde ocupacional, na minimização de 

infecções hospitalares, preservação ambiental entre outros aspectos, porém 

seu gerenciamento vem sendo realizado com insuficientes instrumentos 

metodológicos. Acreditamos que o check list apresentado nesse trabalho, 

contribua na implantação e manutenção de ações seguras nos ambientes 

de atenção à saúde. 
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CAPÍTULO 31 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil é a beterraba (Beta 

vulgaris L.), ocupando a 13ª posição, em termos de valor econômico de sua 

produção. A estimativa da área plantada no País está em torno de 10.000 

hectares (SILVA et. al., 2011). 

A beterraba é uma raiz tuberosa, pertencente à família 

Quenopodiácea, típica de climas temperados, sendo de fácil cultivo em 

regiões com temperaturas amenas a frias. A beterraba (Beta vulgaris L.) é 

uma planta originária de regiões européias e norte-africanas de clima 

temperado. A planta é bienal, cuja parte comestível é uma raiz tuberosa de 

formato globular e sabor acentuadamente doce(RAUPP, 2011).  

A beterraba tem diversos biótipos, sendo três deles de significativa 

importância econômica. Estes biótipos são: a beterraba açucareira, 

forrageira e hortícola. Na beterraba açucareira, as raízes possuem altos 

teores de sacarose, sendo utilizadas para a extração de açúcar. Na 

beterraba forrageira, as raízes e folhas são empregadas na alimentação 

animal. Por sua vez, a beterraba hortícola, também conhecida como 

beterraba vermelha ou beterraba de mesa, é o biótipo cultivado no Brasil. As 

raízes e as folhas são utilizadas na alimentação humana. É cultivada 

principalmente para fins comercias, no entanto com escala comercial menor 

se comparada a outras hortaliças, como repolho e cenouras (TIVELLI et. al., 

2011).  
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A beterraba de mesa é uma raiz tuberosa de cor vermelho-arroxeada 

devido à presença de betalaínas. As betalaínas são pigmentos 

hidrossolúveis, divididos em duas classes: betacianinas (cor vermelho-

violeta) e betaxantinas (amarelo-laranja), caracterizando a coloração típica 

das raízes. A parte aérea da beterraba, constituída de folhas e talos é rica 

em ferro, sódio, potássio e vitamina A e do Complexo B que são nutrientes 

extremamente importantes para crianças em período de desenvolvimento 

(TIVELLI et. al., 2011).  

A coloração da beterraba é devida à presença das betalaínas, 

pigmentos hidrossolúveis que incluem as betacianinas, responsáveis pela 

coloração vermelhovioleta e as betaxantinas, de coloração amarelo-laranja. 

Além das propriedades colorantes, as betalaínas são apontadas como uma 

nova classe de antioxidantes dietéticos, principalmente devido à sua 

capacidade de sequestrar radicais livres. O consumo de beterraba vermelha 

regularmente na dieta pode fornecer proteção contra determinadas doenças 

relacionadas ao estresse oxidativo em humanos, como alguns tipos de 

câncer (CAI et al., 2003). 

É fundamental, para a elaboração e o aperfeiçoamento de novos 

produtos, determinar a aceitação dos consumidores. Inicialmente, deve-se 

fazer uma triagem com participantes não treinados e, para isso, o método 

mais comum utilizado para medir a intensidade das sensações percebidas é 

o da Escala Hedônica, onde o julgador tem a possibilidade de expressar a 

aceitação pelo produto, através de escala pré-estabelecida, baseando-se 

em parâmetros em escala de aprovação gosta e desgosta (CARNEIRO et 

al, 2005). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo elaborar 

um doce de beterraba pastoso e avaliar sua aceitação sensorial entre 

escolares da cidade de Cacimba de Dentro/PB. 

 

2.METODOLOGIA 

 

2.1 Local de desenvolvimento 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Campina 

grande campus Cuité-PB. O doce foi elaborado no laboratório de Tecnologia 

de alimentos da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) no 

Centro de Educação e Saúde (CES) e foi avaliado sensorialmente por alunos 

de uma escola Municipal da cidade de Cacimba de Dentro-PB. 

2.2 Elaboração do produto 
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Para a formulação do doce de beterraba utilizou-se beterrabas, 

limão, cravo e açúcar. As beterrabas foram selecionadas, higienizadas, 

descascadas e raladas. Após adição de suco de limão as beterrabas raladas 

foram trituradas em liquidificador, a mistura foi peneirada, adcionou-se 

açúcar e o cravo e levada ao fogo baixo até atingir a consistência desejada. 

. As beterrabas, o limão e os cravos foram adquiridos na feira livre de Cuité-

PB.  

O fluxograma abaixo demonstra a sequência das etapas de 

processamento do doce de beterraba. 

 

 

Obtenção dos vegetais 

 

Higienização 

 

Elaboração de 500 g de doce pastoso 

 

Beterraba + suco do limão 

 

Liquidificador 

 

Peneirada 

 

Adição de 500 g de açúcar+cravo 

 

Fogo baixo (180 ± ºC) 

 

Doce 

 

Armazenamento em potes de vidro estéreis 

Fluxograma 1- Demonstração das etapas de processamento 
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Figura 1 – Doce de beterraba pastoso 

 

2.2 Analise sensorial 

 

Quanto à análise sensorial, o doce foi avaliado por crianças na faixa 

etária entre 5 a 10 anos de idade, estudantes de uma escola do município 

de Cacimba de Dentro-PB. As crianças foram selecionadas 

aleatoriamente dentro da faixa etária estipulada. A analise sensoral foi 

realizada por meio da escala hedônica facial de três pontos (1 - gostei, 2 

- indiferente e 3 – desgostei). Segundo apresentado na figura 2. A 

utilização deste método foi escolhida por ser clara e objetiva, facilitando 

o entendimento por parte do público alvo da pesquisa.  

 

                   
           1                   2                    3 

 Figura 2- Escala hedônica facial 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos dados analisados se pode observar que das 70 crianças 

que avaliaram o doce, 85,7% (60 crianças) atribuíram nota 3 (Gostei) às 

amostras indicando que gostaram do produto, enquanto que apenas ,10%( 

7 crianças) relataram não gostar do produto, atribuindo nota 1(desgostei) e 

4,3% (3 crianças) atribuíram a nota 2 (indiferente), como mostra a figura 3. 
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 Figura 3: Percentual de aceitação do doce de beterraba por crianças 

de 5 a 8 anos de idade. 

 

Das 60 crianças que atribuíram a nota 3 ao doce, 25 tinham 8 anos 

de idade, 15 tinham 6 anos de idade, 10 tinham 5 anos de idade e 10 tinham 

7 anos de idade. Das 7 crianças que atribuíram a nota 1 ao doce, 4 tinham 

7 anos e 3 tinham 5 anos . Das 3 crianças que atribuíram nota 2 ao doce, 2 

tinham 7 anos e uma tinha 8 anos. Como representado na figura 4. 

 
        Figura 4: Percentual de aceitação de acordo com a idade. 

Os produtos de origem vegetal apresentam, em sua maioria, reduzido 

tempo de armazenamento, principalmente, pelo alto teor de água. A 

beterraba é consumida principalmente na forma de salada, e sabe-se que 

existe uma relativa aceitação por parte das crianças deste vegetal (ARAÚJO 

FILHO, 2011). O doce de beterraba possibilita o prolongamento da vida útil 

do vegetal, além de proporcionar alteração nas características sensoriais 

devido ao processamento tecnológico. Assim, constatou-se a que o doce de 
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Indiferente
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beterraba tem grande aceitação por parte dos escolares, sendo uma opção 

para tornar a verenda variada, devido a esta nova preparação, além de 

conferir aos comensais os benefícios nutritivos e funcionais da beterraba. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

   A utilização da escala hedônica facial foi de extrema importância, 

pois permitiu que as crianças se expressassem com mais clareza, uma vez 

que a questão foi apresentada de maneira objetiva, possibilitando melhor 

interpretação por parte delas. Sendo assim, os resultados obtidos através da 

análise sensorial revelaram que o produto teve uma ótima aceitação pelo 

seu público alvo. O que demonstra que a elaboração do doce de beterraba 

pode ser uma opção nutritiva e saudável para alimentação infantil e devido 

a essa aceitação, pode-se concluir também que o produto foi bem elaborado, 

com a possibilidade de ser introduzido no mercado e também como uma 

opção para a merenda escolar das crianças.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

Alimentos funcionais são definidos por realizarem funções que vão 

além das funções nutricionais. Ou seja, é um grupo de produtos alimentares 

que contém substâncias que desempenham funções extranutricionais, que 

atuam no organismo modulando funções bioquímicas e/ou fisiológicas e 

resultam em maior proteção à saúde, retardando, inclusive, processos 

patológicos que acarretam doenças crônicas e degenerativas (SGARBIERI, 

1999). 

A canela tem como composto funcional o polifenol, cumarina. Os 

polifenóis têm apresentado grande interesse por sua contribuição na 

manutenção da saúde. Estudos têm demonstrado que outros compostos 

antioxidantes, além dos bem conhecidos: betacaroteno, vitamina C e 

vitamina E, têm contribuído para a total capacidade antioxidante dos 

vegetais. Assim, muitas propriedades funcionais estão descritas para os 

alimentos de origem vegetal, por estarem associadas à atividade 

antioxidante relacionada ao teor de compostos fenólicos totais (SANTOS, 

2004). Os compostos fenólicos são substâncias que provém do metabolismo 

secundário das plantas. Estão bem definidos na comunidade científica pelo 

seu papel quimioprotetor ou quimiopreventivo em humanos e vegetais. São 

melhor absorvidos quando consumidos crus. Porém, podem resistir à 

temperaturas altas. Como é o caso da cumarina, que pode ser utilizada em 

preparações assadas.  
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Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo elaborar um 

biscoito adicionado de canela e avaliar sua aceitação sensorial entre 

escolares da cidade de Cuité/PB. 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi elaborada na Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), campus Cuité- PB. Os biscoitos de canela foram feitos no 

Laboratório de Técnica Dietética (LATED) da UFCG, no Centro de Educação 

e Saúde (CES) e foram avaliados sensorialmente por alunos de uma escola 

de ensino fundamental público, atendida pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) no município de Cuité. 

Para a realização dos biscoitos de canela utilizou-se: 2 colheres de 

chá de canela em pó, 1 e ½ xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de 

manteiga em temperatura ambiente, 2 ovos, 4 e ½ xícaras de chá de farinha 

de trigo, 1 colher de chá de fermento em pó e 1 pitada de sal. A manteiga, o 

açúcar, o trigo e os ovos foram homogeneizados com o auxílio de uma 

batedeira doméstica, em seguida acrescentou-se a canela em pó e o sal. 

Logo após, as formas foram untadas e a massa pronta, demonstrada na 

figura 1, foi dividida em pequenos pedaços de formato oval, colocados sobre 

a bandeja, o que pode ser visto na figura 2, e levados ao forno médio, com 

temperatura entre 180 a 200°C até atingir as características sensoriais 

desejadas, e a cor dourada. O rendimento foi de 90 unidades, com peso 

médio de 8g cada, verificado em balança analítica do laboratório utilizado, 

sendo aplicadas três amostras para a extração da média ponderal. Os 

biscoitos foram mantidos em potes plásticos, como mostra a figura 3, até o 

momento da análise e foram distribuídos aos estudantes em guardanapos 

de papel. Todo material utilizado para a formulação do produto foram 

adquiridos na cidade de Barra de Santa Rosa - PB. 

O fluxograma abaixo demonstra a sequência das etapas de 

processamento do biscoito de canela. Em seguida estão demonstradas nas 

figuras 1, 2 e 3, algumas etapas deste processamento. 
Aquisição (seleção) 

 

 

Pré-preparo 

 

 

Homogeneização 1 
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Homogeneização 2 

 

 

Modelação 

 

 

Cocção 

 

 

Produto Final 

 

 

Embalagem 

 

Fluxograma 1: Demonstração das etapas de processamento. 

 

 
Figura 1: Massa do biscoito pronta para ser modelada. 

 
Figura 2: Biscoitos modelados antes de irem ao forno. 
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Figura 3: Produto final. 

 

Em relação à análise sensorial, os biscoitos foram avaliados por 

crianças em fase escolar, ou seja, na faixa etária entre 7 a 10 anos de idade, 

alunos de uma escola municipal de Cuité- PB. A seleção das crianças foi de 

forma aleatória, de ambos os sexos. A análise sensorial foi realizada por 

meio da escala hedônica facial de cinco pontos, figura 4, (1 – detestei, 2 – 

não gostei, 3 – indiferente, 4 – gostei, 5 – adorei).  

Levantamentos da literatura mostram que um dos testes de maior 

indicação para a faixa etária infantil é o que emprega a escala hedônica 

facial, que constitui em uma escala modificada na qual são usadas figuras 

faciais que expressam a aceitação do alimento (KROLL, 1990 apud 

DOMENE, et al, 2002). Este método foi usado por ser simples e de fácil 

entendimento para o público-alvo.  

 
Figura 4: Escala Hedônica Facial. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir dos dados analisados pode-se observar que das 60 crianças 

que analisaram o biscoito, 68% (41 crianças) atribuíram nota 5 (Adorei) às 
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amostras indicando que adoraram o produto, enquanto que, 25% (15 

crianças) disseram gostar do produto, atribuindo nota 4 (gostei) e 7% (4 

crianças) atribuíram a nota 3 demonstrando-se indiferente ao biscoito, e 

nenhuma criança atribuiu notas 2 e 1 aos biscoitos que demonstrariam os 

sentimentos de não gostei e detestei, respectivamente, como mostra a figura 

5. 

 
Figura 5: Percentual de aceitação do biscoito de canela por crianças de 7 a 10 anos de idade. 

 

Das 41 crianças que atribuíram a nota 5 ao biscoito, 16 tinham 10 

anos de idade, 10 tinham 9 anos de idade, 9 tinham 8 anos e 6 tinham 7 

anos de idade. Das 15 crianças que atribuíram a nota 5 ao biscoito de 

canela, 3 tinham 10 anos, 5 tinham 9 anos, 2 tinham 8 anos de idade e 5 

tinham 7 anos . Das 4 crianças que atribuíram nota 3 ao biscoito, 2 tinham 8 

anos e 2 tinha 7 anos. Como representado na figura 6. 

Em relação à textura, podemos comparar os biscoitos de canela, aos 

biscoitos de polvilho elaborados com diferentes níveis de farelo de 

mandioca, feitos por Rodrigues (2011), onde afirma-se que este é um 

produto crocante e essa característica é típica de produtos que se encontram 

no estado vítreo, caracterizado por apresentar baixa mobilidade molecular. 

O biscoito, ao passar pelo processo de assamento e, devido à remoção de 

água e, de acordo com o seu teor de umidade final, ao término do processo, 

encontrar-se-á no estado vítreo (RODRIGUES, 2011). Além de fornecer 

sabor e aroma aos produtos, a canela possui em sua composição 

substâncias benéficas ao corpo. Em um estudo que analisou a quantidade 

de fibras solúveis e insolúveis de verduras, tubérculos e canela, Araújo et al 

0% 0% 7%

25%

68%

Detestei Não gostei Indiferente

Gostei Adorei
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(2009) concluiu que, a maior quantidade de fibras totais é representada pela 

canela com 50,11%. Para os outros alimentos, as quantidades de fibras 

foram de 1,76% na abóbora, 0,85% no agrião, 1,51% na couve-flor, 1,56% 

no inhame, e 1,00% no tomate. Alimentos ricos em fibra são indicados contra 

perturbações intestinais, diabetes, aterosclerose e câncer (SGARBIERI, 

1999). 

De acordo com Vizzotto, et al (2010), as cumarinas possuem ação 

 
Figura 6: Percentual de aceitação de acordo com a idade. 

 

funcional antisséptica, vasodilatadora, antiespasmódica e anticarcinogênica. 

Além de estarem presentes na canela, podem também ser encontradas na 

cenoura e frutas cítricas. 

O custo total da preparação foi de aproximadamente R$ 8,00 (8 reais), 

considerado acessível, torna-se mais um ponto positivo para a inserção do 

biscoito de canela à alimentação escolar. 

4.CONCLUSÕES  

A inserção da canela ao biscoito, por ser um produto bastante 

consumido por pessoas de todas as faixas etárias, inclui na dieta as 

propriedades funcionais que trazem benefícios ao organismo, através desta 

especiaria. Assim, pôde-se constatar que o biscoito de canela tem grande 

aceitação por parte das crianças e por sua facilidade de fabricação caseira, 

deve ser recomendado como substituto de biscoitos recheados e outros 

industrializados. 
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Porém ainda é escasso na literatura trabalhos que analisem uma 

maior variedade de produtos com base nesta especiaria. Como Araújo et al 

(2009) disse em seu artigo, devem ser realizados mais estudos para avaliar 

a eficácia, a tolerância e a aceitação da canela em pó para utilização em 

nutrição clínica. 
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1. INTRODUÇÂO 

O umbuzeiro ou imbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam) é uma 

planta frutífera nativa de regiões semiáridas do Nordeste brasileiro. A 

mesma adaptou-se a esta região e produz sob escassez hídrica. Embora 

ainda tenha sua distribuição dispersa, é uma espécie de grande importância 

econômica, social e ecológica para população nordestina (JÚNIOR, 2008). 

 Seus frutos são conhecidos como umbu, imbu ou ambu. São 

drupas glabras ou levemente pilosas, arredondadas, com 2 cm a 4 cm de 

diâmetro, 10 g a 20 g de massa e superfície lisa ou com 4 a 5 pequenas 

protuberâncias na porção distal e constituídos, em média, por 22% de casca, 

68% de polpa e 10% de caroço (MENDES, 1990). A casca é de cor amarelo-

esverdeada e a polpa é branco-esverdeada, mole, suculenta, de sabor 

agridoce agradável (SILVA; SILVA, 1974; SILVA et al., 1987 apud 

FOLEGATTI, 2003 ).  

O umbu (Spondias tuberosa Arruda Câmara) é composto de 

substâncias bioativas que podem contribuir para uma alimentação mais 

saudável, entre eles destacam-se os carotenoides, a clorofila, os flavonoides 

e os compostos fenólicos. Estudos comprovam que este fruto é uma boa 

fonte de vitamina C, sendo considerado um antioxidante natural capaz de 

proteger o corpo do estresse oxidativo (JUNIOR, 2008). 

 Embora possa ser consumido ao natural, a sua importância 

econômica vem se destacando devido aos diversos produtos que podem ser 

fabricados a partir da sua matéria prima, como doce, geleia, umbuzada, 
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suco, licor, xarope, pasta concentrada, umbuzeitona, batida de umbu, umbu 

cristalizado, entre outros produtos (MENDES, 1990; CAMPOS, 1994 apud 

JUNIOR, 2008). 

Dentre os produtos que podem ser processado a partir do umbu, 

destaca-se a umbuzada que é uma bebida láctea de consistência cremosa 

elaborada com a polpa do umbu, açúcar, leite, homogeneizado no 

liquidificador. Segundo a Embrapa, é uma preparação rica em carboidrato, 

proteína, lipídeos, vitaminas A, B1, B12 e C. Além de possuir também em 

sua composição minerais como cálcio, ferro, fósforo e as fibras muito 

importantes na manutenção de uma dieta balanceada.  

Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho avaliar a 

aceitabilidade da umbuzada por crianças de uma escola estadual do 

Curimataú Paraibano, tendo em vista que é uma preparação com alto valor 

nutritivo e baixo custo podendo ser uma alternativa para inclusão na 

merenda escolar. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Local de Desenvolvimento 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Campina 

Grande, campus Cuité/PB. A umbuzada foi elaborado no Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos da Unidade Acadêmica de Saúde, do Centro de 

Educação e Saúde (CES) e avaliado sensorialmente por alunos de uma 

escola estadual do Curimataú Paraibano. 

 

2.2 Elaboração do Produto 

Na fabricação da umbuzada utilizou-se leite, polpa do umbu e 

açúcar. Os umbus foram colhidos antes de atingirem a maturação completa, 

sendo posteriormente submetidos à pré-lavagem em água corrente para 

retirada de sujidades e, em seguida, colocados de remolho em água clorada 

por 15 minutos para desinfecção. Após o processo de higienização, os 

umbus inteiros foram submetidos ao processo de cocção em uma panela 

com água fervente por 10 minutos. Ao atingirem o tempo necessário de 

cozimento, os mesmo tornaram-se amarelados, indicando que estavam 

completamente cozidos. Após o processo de cocção, a água foi escorrida e 



275 

 

esperou-se que os frutos atingissem temperatura ambiente, e realizou-se o 

despolpamento. A polpa então foi adicionada ao liquidificador juntamente 

com o leite e o açúcar, sendo batidos até formar uma mistura homogênea e 

cremosa, a qual foi armazenada em embalagem de Politereftalato de Etileno 

(PET) sob temperatura de refrigeração, até o momento da realização da 

análise sensorial pelas crianças. Durante o processo de preparo da 

umbuzada, utilizaram-se as Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

recomendadas pelo MAPA (BRASIL, 2002), para obtenção de um produto 

seguro do ponto de vista microbiológico, afim de não oferecer riscos a saúde 

dos provadores. 

 

2.3 Análise Sensorial 

A análise sensorial da umbuzada foi realizada com crianças da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria das Neves da cidade de 

Cuité/PB. Nesta etapa, a umbuzada foi servida a 59 alunos na faixa etária 

de 6 a 11 anos. Para a obtenção dos resultados, utilizou se a escala 

hedônica facial de três pontos (1 - gostei, 2 - indiferente e 3 - desgostei), 

conforme formulário apresentado na Figura 1. Antes da análise os alunos 

foram orientados quanto ao teste e preenchimento do formulário de 

avaliação sensorial do produto.  

 

                   

           1                   2                    3 

Figura 1. Formulário do teste de aceitação sensorial por escala hedônica facial. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se que das 59 crianças que avaliaram a umbuzada, 

72,88% (43 crianças) atribuíram nota 3 (gostei) às amostras indicando que 

gostaram do produto, enquanto que apenas 10,17% (6 crianças) disseram 

não gostar do produto, atribuindo nota 1 (desgostei) e 16,95% (10 crianças) 

atribuíram a nota 2 (indiferente), como mostrado na Figura 2. 

 
Avaliação da aceitabilidade de umbuzada por crianças de uma escola estadual do Curimataú Paraibano 

 

 
Avaliação da aceitabilidade de umbuzada por crianças de uma escola estadual do Curimataú Paraibano 

 



276 

 

72,88%

10,17%

16,95%

Gostei

Desgostei

Indiferente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2. Aceitação sensorial da umbuzada por escolares. 

 

Das 43 crianças que atribuíram a nota 3 a umbuzada,12 tinham de 

6 a 8 anos de idade, 31 tinham de 9 a 11 anos de idade. Das 6 crianças que 

atribuíram a nota 1 a umbuzada, 4 tinham de 6 a 8 anos e 2 estavam na faixa 

de 9 a 11 anos. Das 10 crianças que atribuíram nota 2 a umbuzada, 2 

estavam na faixa etária de 6 a 8 anos, 8 tinham entre 9 a 11 anos, como é 

descrito na Figura 3.  

Como observado, mais da metade dos alunos gostaram (72,88%) 

de maneira geral e, destes, 27,1% gostaram de todos os atributos da 

umbuzada, sendo o atributo citado com maior frequência, dentre os que mais 

gostaram, o sabor, representando 38,33%. Segundo Lima et al. (2011), essa 

aceitabilidade é explicada pelo sabor agradável da fruta e também pelo 

hábito alimentar, pois o umbu por ser uma fruta endêmica do semiárido 

brasileiro é comumente apresentado às crianças em tempos de safra tanto 

na forma in natura como na forma de sucos, doces e umbuzadas. Portanto, 

verifica-se a influência de fatores culturais e psicossociais nesta 

aceitabilidade, além das experiências alimentares da criança, bem o 

contexto social que adquire um papel preponderante neste processo 

(RAMOS; STEIN, 2000, apud, LIMA, et. al, 2011). 
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Figura 3. Percentual de aceitação de acordo com a faixa etária. 

  

Ressalta-se que o umbu, além da sua boa aceitabilidade, possui 

propriedades antioxidantes, substâncias biologicamente ativas que podem 

contribuir para uma dieta saudável, entre essas estão a clorofila, os 

carotenoides e os flavonoides (JÚNIOR, 2008), além de outros compostos 

fenólicos. Em um estudo realizado por Lima et al. (2012) na cidade de 

Campina Grande/PB, com 45 crianças em idade escolar, foram analisadas 

as seguintes amostras de umbuzadas: umbuzada enriquecida com a polpa 

da palma forrageira com leite de cabra ou leite de vaca e umbuzada com 

leite de vaca e polpa do umbu. A elaboração com leite de vaca e polpa do 

umbu apresentou maior aceitação, desta forma, corroborando com o 

resultado do presente estudo que obteve uma ótima aceitação entre crianças 

em idade escolar. Portanto, este é um bom indicador que a preparação 

poderia ser ofertada na merenda escolar nos períodos de safra deste fruto, 

pois é um alimento de baixo custo, fácil preparação, além de ser muito 

nutritivo e com boa aceitação sensorial. 

 

4. CONCLUSÃO 

  

De acordo com os resultados obtidos, pode se inferir que esta 

preparação pode ser inserida na merenda escolar durante o período de safra 

do umbu, pois apresentou uma boa aceitação por escolares de diferentes 

faixas etárias. Além disso, a mesma é de fácil elaboração, baixo custo e 

possui um alto valor nutricional.  
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Outrossim, a valorização do umbu pode proporcionar uma 

alimentação mais saudável para famílias de baixo poder aquisitivo, podendo 

ainda torna-se uma fonte alternativa de geração de renda por parte desta 

população local.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de produtos 

agrícolas, no entanto milhões de brasileiros não têm acesso a alimentos de 

qualidade e nem em quantidade suficiente (SOUZA, 2007). O desperdício 

de alimentos ocorre desde o plantio até o consumo final e pode se dá pelo 

armazenamento inadequado, falta de planejamento e a não utilização 

integral dos alimentos. (DAMIANI et al, 2011). As partes vegetais que 

geralmente são jogadas no lixo poderiam ser utilizadas para enriquecer a 

alimentação. Souza et al (2007) afirmam que as folhas, talos e cascas 

podem ser mais nutritivas do que a parte consumida usualmente. Porém, a 

cultura e o preconceito impedem tal uso. 

 Uma alimentação rica em nutrientes pode ser alcançada através da 

utilização de partes dos vegetais que normalmente são desprezadas. O 

aproveitamento de cascas, talos e folhas, diminui gastos com alimentação, 

melhora a qualidade nutricional do cardápio e reduz o desperdício de 

alimentos (GONDIM et al, 2005). O termo “alimentação alternativa” tem sido 

utilizado com a finalidade de promover o uso de alimentos tradicionais e não 

tradicionais ricos em vitaminas e minerais na dieta brasileira (SOUZA, 2007).  

 A merenda escolar vem sendo qualificada através de alimentos 

nutritivos que incentivam o consumo de vegetais e de alimentos que possam 

ser encontrados na agricultura familiar. Sendo assim é muito importante a 

relação aluno-alimentação, pois no ambiente escolar os alunos podem 
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aprender a se alimentar corretamente e a entender a importância dos 

alimentos nas refeições diárias. (RABELO; CORREIA; MOURA et al, 2012). 

 O chuchu é distribuído na merenda escolar e pode ser encontrado 

durante todo ano na agricultura familiar, possui muita água e é pouco 

calórico muito recomendado em dietas para redução de peso (LOPES et 

al,1994 ). É um vegetal, pertencente à categoria dos frutos possuindo nome 

cientifico Sechium edule Swartz, este fruto é originário da América Central e 

México. Este vegetal é fonte de vitaminas, sais minerais e aminoácidos 

livres, apresenta bom valor energético e excelente teor de fibras, que 

melhoram o funcionamento dos intestinos (LOPES et al, 1994). Não possui 

sabor marcante, e talvez este seja o seu principal atrativo, pois absorve com 

muita facilidade o sabor de outros alimentos e, raramente é utilizado com 

ingrediente principal em uma preparação. Sua forma de preparo para 

consumo pode ser cozido ou refogado.  

 A sardinha é um alimento que possui inúmeras vantagens podendo 

ser incluso no cardápio duas ou três vezes por semana, pois é um alimento 

com elevada qualidade nutricional cientificamente comprovada e baixo custo 

por ser um dos peixes mais baratos do mercado. É um peixe rico em ácido 

graxo ômega-3, ômega-6 e ômega-9 em quantidades bem distribuídas. 

Estes ácidos graxos são considerados gorduras do bem, pois trazem 

benefícios ao sistema cardiovascular, reduzindo o risco de infarto, além de 

controlar os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. É fonte de 

proteína de alto valor biológico, fósforo, que participa da mineralização dos 

ossos, zinco, ferro, magnésio, cálcio, selênio, vitaminas A, D, E, K e do 

complexo B12. 

 A merenda escolar pode ser utilizada como ferramenta educativa 

dentro da escola. A escola tem papel fundamental de instruir sobre a 

importância do consumo dos nutrientes e oferecer de forma balanceada os 

alimentos. O aproveitamento integral de alimentos tem como objetivo fazer 

uso de nutrientes contidos em partes usualmente não aproveitadas 

permitindo a elaboração de novas receitas saudáveis e criativas para o 

consumo diário, contribuindo para uma alimentação mais rica com intuito de 

diminuir custos e evitar desperdícios.  

 O presente estudo tem como objetivo avaliar a aceitação de uma 

receita elaborada com chuchu na sua forma integral e sardinha através de 

uma análise sensorial realizada por merendeiras. 

 

2..MATERIAL E MÉTODOS 
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 Realizaram-se, no município de Pitimbu, oficinas sobre 

aproveitamento integral dos alimentos com merendeiras de creches e 

escolas do município, com intuito de aprimorar os conhecimentos sobre o 

aproveitamento integral dos alimentos e ofertar uma dieta nutritiva e de baixo 

custo. Foram elaboradas receitas com sobras de alimentos que não eram 

utilizados durante a preparação das merendas devido à falta de 

conhecimento e orientação nutricional. 

 O prato elaborado foi chuchu com sardinha gratinada, demonstrando 

a praticidade do prato e a redução de custos, pois o molho foi feito com as 

cascas do próprio chuchu. As merendeiras participaram da análise sensorial 

do prato, avaliando o sabor do alimento preparado com as cascas. 

 Para o preparo da receita o chuchu foi higienizado, lavado com água 

corrente com o auxílio das mãos, logo após o vegetal foi descascado e a 

casca separada para ser utilizada durante o preparo do molho. O chuchu foi 

cozido cerca de 20 minutos. Na preparação do molho foi utilizada a sardinha 

na sua forma em lata, e refogado no alho, cebola e coentro. Acrescentou-se 

a casca do chuchu, em seguida foi inserido o queijo parmesão ralado e 

levado ao forno para gratinar.  

 Os resultados da análise sensorial do chuchu com sardinha 

gratinado estão apresentados na figura 4. 

 

 
Figura1: Oficina com merendeiras          
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Figura 2: Resultado da receita                                                       

 

 Teste sensorial de aceitação 

    A coleta de dados ocorreu após a ministração da oficina e 

degustação do prato. Tendo conhecimento do método, a análise sensorial 

funciona como ferramenta chave na confecção e elaboração de novas 

receitas, pois é uma maneira de coletar dados de forma simplificada e direta, 

permitindo avaliar a preferência e a aceitabilidade do alimento.  

 As merendeiras acompanharam o passo a passo do prato e em 

seguida usaram a análise sensorial para avaliação. O teste foi aplicado 

tendo como principal objetivo analisar o paladar das 20 merendeiras não 

treinadas que participaram da oficina, buscando o conhecimento e nível de 

satisfação através do contato com o alimento. A figura 3 demonstra o modelo 

de questionário aplicado para coleta de dados com as merendeiras. As 

carinhas serviram como indicadores: três carinhas com semblante triste 

apontavam que haviam desgostado muitíssimo, duas carinhas com o 

mesmo semblante apontavam que haviam desgostado muito. Outra opção 

foi que a carinha indiferente informava que o prato não estava nem ruim, 

como também não havia agradado o paladar das participantes. E como 

demonstração de aceitação positiva, as duas carinhas sorridentes 

apontaram que a aceitação havia sido boa e a carinha com três sorrisos, 

excelente. Esta foi uma maneira de aplicar o questionário de forma simples 

para participantes não treinados.  
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Ficha3: Ficha utilizada 

para avaliar a aceitação 

da 

casca de 

chuchu com sardinha gratinada 

   

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    Os resultados avaliados através do teste sensorial com as 

merendeiras puderam demonstrar a classificação do prato através da escala 

de aceitação aplicado na figura 3. Compreendendo que cada carinha do 

questionário descrevia a opinião das merendeiras. Onde Foi revelado que o 

chuchu pode sim ser usado de forma integral e contribuir para uma 

alimentação rica e saborosa, demonstrando o valor do aproveitamento e a 

fácil manipulação do preparo para ser consumido na merenda, pois o chuchu 

é um alimento de bastante disponibilidade em mercados e na agricultura 

familiar. Incentivar o consumo da sardinha é bastante interessante, pois o 

município de Pitimbu fica localizado na região do litoral que é uma região 

que possui uma cultura de aceitação de peixe durante as refeições diárias. 

Os resultados da análise sensorial do chuchu com sardinha gratinado estão 

apresentados na figura 4. Demonstrando que 25% das merendeiras 

aprovaram o prato revelando que através da análise e do questionário 

selecionaram o gostei muito, visando que é uma receita saborosa e de fácil 

preparação. 

  Considerando a análise realizada com merendeiras, o chuchu 

apesar de ser um vegetal que não possui sabor marcante, quando 

 
Estamos avaliando a 

aceitação do chuchu por 

favor, prove a amostra e diga 

se você gostou ou desgostou 

desta receita de acordo com a 

escala de aceitação sobre a 

culinaria alternativa das 

cascas do chuchu com 

sardinha gratinado. 

 

-Desgostei muitíssimo 

 - Desgostei muito:  

 - Indeferente:  

- Gostei muito:  

- Gostei muitíssimo:  
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acompanhado com a sardinha ocorre uma mudança de conceitos pois o 

prato fica mais saboroso em busca de promover uma satisfação de quem vai 

consumilo. A escola é um espaço não só voltado a educação, como também 

a promoção de habitos alimentares saldaveis por isso a preocupação de 

erradicar o desperdicio e promover a ultilização destas sobras que não são 

utilizadas devido a cultura e preconceito ocasionado pela falta de 

informação. Oficinas de capacitação das merendeiras é um caminho para 

que esta falta de saber seja definitivamente extinta pois através do 

conhecimento delas que as escolas serão alvo desta importante 

conscientização que trará inumeros beneficios a merenda. O chuchu com 

sardinha gratinado utilizado neste trabalho poderão servir como incentivo 

nas escolas e creches que trabalham com alimentação e a nutrição. 

Figura 4 

4.CONCLUSÃO 

 O presente trabalho demonstrou a importância do 

aproveitamento integral dos alimentos na merenda escolar e como as 

sobras das cascas de vegetais ultilizadas em refeições diárias podem 

render receitas de alto valor nutricional e ser aplicada no cardápio da 

merenda escolar, tendo como objetivo promover aos alunos uma 

alimentação saudável e a promoção de melhores hábitos alimentares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil é o segundo maior produtor mundial de bananas, em 

primeiro vem à Índia, cuja produção é aproximadamente duas vezes maior. 

A área plantada com banana no Brasil no ano agrícola de 2008 foi de 

513.097 ha, com uma produção de 6,998,150 toneladas e um rendimento 

médio de 13,64 t/ha. (IBGE, 2010). 

 O Nordeste destaca-se como a principal região produtora do país, 

tendo no ano agrícola de 2006 uma área cultivada de 210.374 ha, com uma 

produção de 2.706.207 toneladas e um rendimento de R$ 1.056.020, 

contribuindo com 41,15% da área cultivada, 39% da produção e 39% do 

rendimento (IBGE, 2008).  

 A área plantada com banana na Paraíba em 2006 foi de 17.197 ha, 

com uma produção de 264.630 toneladas e valor da produção de R$ 

97.644,00. A microrregião do Brejo Paraibano se destaca na produção dessa 

cultura tendo contribuído com 72,7% da área plantada (12.501 ha), 67,4% 

da produção (178.358 toneladas) e 71,7% do valor da produção (R$ 

70.035,00), demonstrando a importância que tem a cultura para esta região 

(IBGE, 2008). 

  O estado da Paraíba é o quarto produtor de banana da região 

Nordeste, contribuindo com 9,8% da produção regional e, 3,8% da produção 

nacional. As cultivares mais difundidas são as do tipo Pacovan e Prata 

(Comum e Anã) que juntas ocupam 95% da área cultivada, embora também 

O APROVEITAMENTO DA CASCA DE BANANA NA MERENDA ESCOLAR: O Caso de escolas e creches no Município de 
Pitimbu-PB 

 



289 

 

se cultive os tipos Cavendish (Grande Naine, Nanica e Nanicão), “Terra” e 

“Maçã”. 

 Após relatos anteriores, percebe-se que o Brasil é um país rico 

quando se trata de produção de alimentos, porém a quantidade de lixo por 

ele produzido é enorme que fica até contraditório falarmos da pobreza que 

cerca muitos habitantes. Os resíduos orgânicos são restos de alimentos, 

cascas, restos de fruta e vegetais, estercos de animais, restos de culturas 

agrícolas e outros materiais que degradam rapidamente a natureza. Esses 

resíduos que são resultados daquilo que é retirada da natureza e que depois 

de transformados, não conseguem mais retornar ao ciclo, acumulam-se e 

tornam-se uma perigosa fonte de doenças e de contaminação para o meio 

ambiente. (VIZU et al.,2008). 

 A casca da banana é uma parte do fruto que usualmente não é 

aproveitada e possui maior teor de fibras que o fruto. (SILVA; RAMOS, 

2009)Por possuir quantidade considerável de pectina, possibilita um 

possível aproveitamento para fabricação de doces, bolos, tortas, farinhas, 

entre outros alimentos, tornando-se assim uma alternativa viável para 

resolver o problema da eliminação de resíduos. 

 No que tange ao uso na merenda escolar, é considerada como uma 

alternativa viável, pois, na casca da banana se concentra teores de 

nutrientes maiores do que em suas partes comestíveis, além de serem ricas 

fontes de fibras, sendo assim, a alimentação dos discentes terão valores 

nutricionais mais elevados, fazendo com que haja o balanceamento 

alimentar, e além disto, interagindo no reaproveitamento desta parte do 

alimento que quase sempre não é consumida. 

 Realizar uma análise sensorial, através da receita de bolo feito com 

casca de banana, assim como descrever os níveis de aceitação, quanto à 

prova do bolo pronto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no município de Pitimbu – Paraíba - Brasil, 

mas, precisamente nas escolas e creches, com o intuito de reaproveitar as 

sobras dos alimentos, para tal foi realizado através de oficinas, palestras, 

capacitações para as merendeiras, para que elas pudessem introduzir na 

alimentação dos alunos comidas saudáveis e com um custo ainda mais 

barato, visando, uma educação alimentar e praticando uma tentativa de 

reduzir os desperdícios. 
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O prato elaborado pelas merendeiras foi o bolo feito com a casca de 

banana, para o processo de produção foi feito a separação de quatro 

bananas do tipo prata (Musa balbisiana), que posteriormente foram lavadas, 

descascadas, e separada as cascas que foram utilizadas para fazer a 

massa, duas claras de neve foram batidas e reservadas em geladeira, 

enquanto, as gemas, duas xícaras de leite, duas colheres de sopa de 

margarina, três xícaras de açúcar e as cascas de banana foram batidas em 

liquidificador, esta mistura foi despejada em uma vasilha e acrescentada três 

xícaras de farinha de rosca. Logo após esse processo foi mexido bem a 

massa e misturado com cautela as claras em neve e as três xícaras de 

farinha de rosca. Por fim todo o material foi despejado em uma assadeira 

untada e levada ao forno pré-aquecido por 40 minutos. Para a cobertura foi 

acrescentado as bananas cortadas em rodelas e o suco de limão cozinhados 

e posto em cima do bolo ainda quente. 

 

 Teste Sensorial feito com as merendeiras 

 

 Para que se houvesse uma avaliação da aceitação do prato 

elaborado, foi feito após o acompanhamento das merendeiras na produção 

do bolo, desde as oficinas realizadas, até a prova do bolo pronto, a partir do 

momento em que as 26 merendeiras que participaram das oficinas provaram 

a receita pronta, fizeram uma avaliação (TABELA 1) 

 

Análise Sensorial das Merendeiras 

 

Desgostei Muito 0 

Desgostei 0 

Nem gostei nem desgostei 1 

Gostei 7 

Gostei muito 19 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 De acordo com pesquisas, a casca da banana é altamente 

poderosa, tem luteína, antioxidante capaz de proteger os olhos contra a 

exposição ultravioleta. Contida de muita fibra, também regula os níveis de 

açúcar no sangue, contribuindo para a diminuição do colesterol ruim (LDL), 

e ajuda ao funcionamento do intestino, algo muito positivo para a prevenção 
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de várias doenças. Em geral, podem ser encontrados na casca da banana 

proteínas, fibras, potássio e fósforo, que se resume em um alto valor 

nutritivo. (TABELA 2) 

TABELA 2 – Avaliação da casca da banana ( Linha4) 

 
 Sendo assim, todo o desperdício desta rica fonte de nutrientes é 

visto como sendo um fator que após estudos merece se fazer uma 

reeducação alimentar em diversas repartições, para só assim diminuir os 

níveis de desperdícios e aumentar em valores nutricionais de uma maneira 

simples e rentável. No estudo de caso foi feito em escolas e creches, com 

oficinas como já citado, e após a produção do bolo tivemos como resultados 

posições satisfatórias no que tange ao âmbito nutricional. Vejamos a seguir 

no Gráfico 1, o resultado da avaliação. 

Gráfico 1 
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Observando o gráfico representado acima, percebe-se que grande parte 

das merendeiras aprovaram o prato feito com a casca da banana, foi uma 

nova receita introduzida ao seu meio e através desta, possivelmente será 

feita o aprimoramento e busca de outras, sempre utilizando desta alternativa 

de suma importância para todos, inclusive os sujeitos provadores, que irão 

dispor de uma alimentação saudável. Sendo assim pode-se perceber 

também que os itens desgostei e desgostei muito não deteve de nenhum 

voto, dando mais concretude à pesquisa. 

 

4.CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo demonstrou a possibilidade de redução de 

desperdício alimentar através da implantação de uma receita de aproveitamento 

integral, comprovada através do índice de aceitabilidade considerado 

satisfatório.Com a diminuição do desperdício alimentar pode-se alcançar a 

redução de custos através do melhor aproveitamento de partes não 

convencionais dos alimentos tornando a alimentação muito mais nutritiva. 
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Apesar de o aproveitamento integral de alimentos ser de grande 

importância para evitar o desperdício e suprir a carência nutricional das 

pessoas, percebe-se que ainda são poucos os brasileiros que os utilizam 

integralmente. O fato também foi constatado durante as oficinas, pois muitos 

desconheciam o tema, o que contribuiu para a resistência e rejeição inicial em 

utilizar as partes dos alimentos usualmente não aproveitadas. Contudo, ao 

término das oficinas foi constatada a sensibilização de alguns participantes, pois 

muitos aplicaram os conhecimentos adquiridos nas oficinas, tanto no ambiente 

doméstico quanto nas escolas e creches, atuando como agentes 

multiplicadores, colaborando dessa forma para transformar a realidade local. 

Diante do exposto, pode-se verificar a importância de projetos e ações que 

sensibilizem e estimulem as pessoas sobre a importância de aproveitar 

integralmente os alimentos, contribuindo para uma melhoria de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Quimicamente os alimentos são constituídos, principalmente, de 

carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, em menores quantidades, 

minerais como K, Na, Ca, Mg, Fe entre outros. Porém, quando falamos de 

valor nutritivo dos alimentos não estamos nos referindo à sua composição 

química, mas sim aos componentes que são classificados como nutrientes, 

são eles: carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas, sais minerais e água 

(GAVA et al., 2008). 

Ribeiro e Seravalli (2007) destacam as principais funções dos 

nutrientes: 

 Os carboidratos constituem-se na fonte de energia mais abundante, 

sendo que, alguns não são fontes de energia, mas são fontes de fibras 

dietéticas. Este grupo engloba substâncias com estruturas e 

propriedades funcionais diversas. 

 As proteínas exercem diversas funções biológicas, que incluem as 

contráteis, estruturais do corpo, biocatalizadoras, hormonais, de 

transferência e de reserva energética. 

 Os lipídeos (óleos e gorduras) exercem funções nutricionais 

importantes, pois são fontes de energia e ácidos graxos, também são 

responsáveis pelo transporte de vitaminas lipossolúveis, pelo isolamento 

térmico e permeabilidade das paredes celulares. 

 As vitaminas são compostos orgânicos necessários, em quantidades 

mínimas, para promover o crescimento, manter a vida e a capacidade 

de reprodução. 
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 Os minerais são necessários ao processo vital, devendo estar contidos 

nos alimentos em quantidades e proporções adequadas. Os diversos 

minerais encontrados nos alimentos (Ca, Fe, P, Mg, K, Na, Cu, I e 

outros) podem participar da formação do esqueleto, fazer parte da 

estrutura de compostos importantes para o organismo e/ou manter o 

equilíbrio osmótico das células. 

 A água é um componente essencial aos seres vivos. Suas principais 

funções são: estabilizar a temperatura do corpo, participar dos 

processos metabólicos como reagente ou meio de reação, transportar 

nutrientes e produtos de degradação, estabilizar a conformação de 

polímeros formados por biomoléculas e facilitar o comportamento 

dinâmico das macromoléculas. 

A Resolução RDC nº 269, de 22 de setembro de 2005 trata da 

Ingestão Diária Recomendada (IDR) de proteínas, vitaminas e minerais. Os 

carboidratos e lipídeos, por terem como principal função o fornecimento de 

energia, devem ser consumidos de acordo com as condições de cada 

indivíduo, pois a necessidade de calorias varia conforme sexo, idade e grau 

de atividade física. 

A nutrição tem como finalidade, pesquisar as necessidades básicas 

em nutrientes para cada pessoa, bem como, oferecer à população 

conhecimentos básicos dos princípios de nutrição indispensáveis à 

manutenção da saúde (GAVA et al., 2008). 

Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a 

temperatura de um grama de água em um grau célsius. O valor energético 

dos alimentos é normalmente estimado pela sua combustão em um 

calorímetro, dando assim a energia total. Porém, o que interessa é a energia 

metabolizável pelo organismo. Os carboidratos e os lipídeos possuem 

energia metabolizável igual a energia total, por terem uma combustão 

bioquímica completa; já as proteínas não sofrem oxidação completa no 

organismo (GAVA et al., 2008). A Tabela 1 mostra os valores de energia total 

e metabolizável dos três nutrientes energéticos. 

 
Tabela 1. Energia total e metabolizável de nutrientes calóricos 

Nutriente Energia total (Kcal/g) Energia metabolizável (Kcal/g) 

Gordura 9 9 

Carboidrato 4 4 

Proteína 5,7 4 

Fonte: GAVA et al. (2008) 
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A pizza é um alimento muito calórico e que nas últimas décadas 

apresentou um aumento considerável em seu consumo. Freitas et al. (2004) 

afirma que o consumo de massas alimentícias prontas para o consumo tem 

ganhado impulso nos últimos anos; dentre estas se destacam as massas 

tipo pizza pronta refrigeradas. 

A pizza é um produto que ganhou espaço na preferência do 

consumidor, deixando de ser exclusividade das pizzarias para ser 

comercializada nos mais diversos estabelecimentos comerciais. Entre os 

inúmeros fatores que contribuíram para o aumento deste consumo 

encontram-se a facilidade de preparo aliada ao baixo custo, sabor agradável 

e grande valor nutritivo (PINHO et al., 2001). 

O presente trabalho teve como objetivo pesquisar o valor nutricional 

de duas amostras de pizza sabor calabresa, verificando quantitativamente 

as variações dos nutrientes entre essas amostras. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no laboratório de análises físico-

químicas do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Alimentos (NUPEA) da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), localizado na cidade de Campina 

Grande – PB. Foram analisadas duas amostras de pizza sabor calabresa 

que foram adquiridas em pizzarias da cidade. 

As análises foram realizadas em triplicata, seguindo a metodologia 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2008). O teor de umidade foi 

determinado em balança com infravermelho até peso constante, resíduo 

mineral fixo por incineração em mufla a 550°C durante 4 horas, lipídeos por 

extração direta em aparelho de Soxhlet, utilizando éter de petróleo, durante 

5 horas, e proteínas pelo método de Kjeldahl, usando fator de conversão de 

nitrogênio em proteína 5,83, específico para farinha de trigo. O valor de 

carboidratos foi obtido por diferença. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios dos componentes nutricionais e seus respectivos 

desvios padrões, das duas amostras de pizza, estão apresentados na 

Tabela 2. 
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Tabela 2. Composição nutricional de pizzas sabor calabresa 

  Amostra A Amostra B 

Componente Média (%) Desvio padrão Média (%) 

Desvio 

padrão 

Umidade 43,90 ± 0,2828 34,60 ± 0,2828 

Proteínas 11,63 ± 1,0129 9,43 ± 0,7268 

Lipídeos 4,96 ± 0,6293 13,11 ± 0,4261 

Resíduo mineral 

fixo 2,56 ± 0,0028 2,57 ± 0,0334 

Carboidratos 36,95 --- 40,30 --- 

 

O teor de umidade da amostra A foi mais elevado, o que já era 

esperado devido a sua textura macia. Também já era esperado um teor 

proteico considerável, tendo em vista que, um dos ingredientes é a linguiça 

calabresa, que por ser um produto cárneo, é rico em proteínas; este 

componente também foi superior, o que consideramos muito bom do ponto 

de vista nutricional, já que as proteínas têm papel fundamental na formação, 

crescimento e regeneração de tecidos. Com relação ao resíduo mineral fixo, 

não encontramos diferença entre as duas marcas.  

Quanto aos lipídeos e carboidratos, estes foram superiores na 

amostra B, indicando que esta é mais calórica que a amostra A. Os lipídeos 

contêm ácidos graxos saturados e insaturados em proporções diferentes 

dependendo de sua origem. Os ácidos graxos saturados são os principais 

responsáveis pelo aumento dos níveis de colesterol que provocam doenças 

cardiovasculares, ao contrário dos ácidos graxos insaturados. Por isso, 

devemos ser cautelosos quanto ao consumo de lipídeos, se não 

conhecemos sua composição ou, se sabemos que existem ácidos graxos 

saturados em maior quantidade, o consumo deste nutriente deve ser o 

menor possível. 

As Figuras 1 e 2 mostram de forma mais clara a diferença 

quantitativa dos nutrientes nas amostras de pizzas analisadas.  
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Figura 1. Composição nutricional de pizza sabor calabresa “Amostra A” 

 

 

 
Figura 2. Composição nutricional de pizza sabor calabresa “Amostra B” 
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Relacionando a Tabela 1, que apresenta valores de energia por 

grama de nutriente energético, com a Tabela 2 obtemos os valores calóricos 

das pizzas. Desta forma, uma porção de 100 gramas da amostra de pizza A 

fornece 239 Kcal e a mesma porção da amostra de pizza B fornece 317 Kcal. 

 

4.CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos concluímos que as pizzas sabor 

calabresa são nutritivas e bastante calóricas, no entanto, sua composição 

varia de acordo com sua elaboração, pois o tipo e a quantidade dos 

ingredientes podem variar. 

Das duas amostras de pizza analisadas, a amostra A apresentou-se 

mais nutritiva, especialmente pelo seu teor de proteínas, já a amostra B 

apresentou-se mais calórica, fornecendo uma quantidade maior de energia. 

Sendo assim, não podemos nos limitar a apenas alguns tipos de alimentos, 

pois nem sempre o mesmo tipo de alimento nos fornece uma quantidade 

igual de nutrientes. Quando se trata de alimentos industrializados, é 

importante verificar a tabela de valores nutricionais. 

Não devemos esquecer que, para a proteção da saúde, a 

alimentação é um dos requisitos básicos, devendo existir uma dieta 

balanceada, que inclua todos os nutrientes, mas também devemos consumir 

apenas o necessário e praticar exercícios físicos.  
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1.INTRODUÇÃO 

Morinda citrifolia L. é pertencente a família Rubiaceae (SOUZA, 

MENDONÇA, SILVA, 2013), sendo conhecida popularmente no Brasil por 

“Noni” tendo seu consumo registrado na Ásia há mais de 2000 anos. 

Todavia, seu consumo ainda é pouco difundido no Brasil (SILVA et.al., 

2012). 

O fruto do noni é de formato ovalado, suculento e apresenta várias 

sementes por fruto. O cultivo do noni ocorre principalmente em países como 

Taiti e Havaí, sendo posteriormente industrializados na forma de sucos 

(SILVA et.al., 2012).  

As espécies da família Rubiaceae apresentam variada composição 

química, mostrando compostos como flavonódies, iridóides, alcalóides e 

terpenos (SOUZA, MENDONÇA, SILVA, 2013). Tem sido relatada a 

presença de compostos biológicos como glicósideos, polissacáridos, 

irridóides, alcalóides, lignanas, ésteres de ácidos gordos de trissacárido, 

antraquinonas, escopoletina, Morindin, vitaminas e minerais (SOUSA et. al., 

2010).Trata-se de um alimento antioxidante, cujo consumo diário ajuda o 

sistema imunológico e proporciona aumento na capacidade das células na 

absorção de nutrientes (SILVA et.al., 2012). Estudo farmacológicos 

destacam para as espécies de Rubiaceae atividades anti-sifilíticas, 

antiasmática, antianêmica, antiangiogênica, antiinflamatória, antitumoral e 

antioxidante (FRANCHI et. al., 2013; SOUSA et. al., 2010; SOUZA, 

MENDONÇA, SILVA, 2013). 
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O noni possui características sensoriais não atrativas, sendo a polpa 

do fruto caracteristicamente suculenta e amarga, e quando completamente 

maduros produz odor e sabor distintos (CHAN-BLANCO et. al., 2005; 

SOUSA et. al., 2010). As folhas e frutos da planta são processados e 

vendidos como cápsulas, chá e sumo da fruta (FRANCHI et. al., 2013), polpa 

e produtos dietéticos (CHAN-BLANCO et. al., 2005). 

É importante ressaltar que a comercialização de noni no Brasil não é 

permitida conforme o informe técnico nº 25 da Anvisa, devido a falta de 

informação científica sobre a segurança do mesmo como alimento (SOUSA 

et. al., 2010).Têm-se a ocorrência de um caso na Espanha, onde uma 

paciente do sexo feminino procurou atendimento no hospital General de 

Jerez, sendo diagnosticada com hepatotoxicidade associada ao consumo de 

noni, após realizar diversos exames que descartavam outras causas e do 

relato da paciente que afirmou ter ingerido semanas antes de ingressar no 

hospital, por vários dias o noni (ANDRADA et.al., 2007).Estudo realizado em 

ratos expostos ao extrato de Morinda citrifolia L. mostra um efeito adverso 

no desenvolvimento pré-natal, promovendo danos ao parto e na 

contratilidade uterina sem, no entanto sem induzir toxicidade materna 

(MULLER et. al., 2009). 

Diante do crescente consumo do noni e tendo em vista seus inúmeros 

benefícios a saúde, assim como também ausência de informações 

científicas sobre prováveis efeitos danosos ao organismo, torna-se de suma 

importância o conhecimento sobre como este vem sendo consumido de 

forma a fomentar ações futuras com relação a sua segurança como alimento 

e que tornem mais atrativas suas características sensoriais. 

 

2.MATERIAIS E METODOS 

A pesquisa foi realizada no município de Cuité, Paraíba, no ano de 

2013, tendo como local para coleta de dados a feira livre da cidade, por onde 

passam pessoas de diversas faixas etárias e com diferentes ocupações. 

Adotou-se um questionário semi-estruturado que abordava o consumo de 

noni, formas de consumo e frequência, motivos de uso e conhecimento 

sobre pessoas que também o utilizam na alimentação. A amostra foi 

composta por um número de 100 pessoas escolhidas de forma aleatória e 

convidadas a participar da pesquisa. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O estudo contou com entrevistados de ambos os sexos, sendo que 

mais da metade da amostra foi composta por pessoas do sexo masculino 

(Figura 1). 

 
Figura 1: Distribuição dos entrevistados de acordo com o sexo 

A caracterização do consumo de noni mostrou que um pequeno 

percentual de pessoas (12%) fazem uso do mesmo como alimento (Figura 

2). 

 

 
 Figura 2: Consumo de noni 

O consumo de noni variou de acordo com a idade. Identificou-se que 

o consumo de noni é maior na faixa etária que vai de 31 a 60 anos de idade 

e que na faixa etária de 19 a 30 anos o consumo foi nulo. Ainda na faixa de 

31 a 60 anos, foi observado que se encontra o maior percentual de pessoas 

que conhecem alguém que fazem consumo de noni (Figura 3). 
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Figura 3: Consumo de noni por faixa etária 

 

A frequência e quantidade de consumo de noni se apresentaram sem 

padrão, apresentando intervalos de tempo diferentes, porém quantidades 

semelhantes.  

 

TABELA 1: Quantidade e frequência do consumo de noni 

QUANTIDADE FREQUÊNCIA 

50 mL 2 x semana 

1 copo 1 x semana 

1 copo 2x semana 

1 copo 3x semana 

1 copo No decorrer do dia 

 

Nas formas de consumo de noni encontradas, percebeu-se uma 

preferência por sucos, compostos pelo noni associado a outra fruta ou 

apenas com água e açúcar. As formulações encontradas na pesquisa foram: 

noni com suco de uva; noni com vinho; suco de noni com água e açúcar; 

noni batido com frutas; e garrafada de noni com vinho branco. Existiu uma 

forte associação do consumo junto a formulações que continham uva, como 

suco, ou vinho. Franchi et. al. (2013) citam que o noni é processado e 

vendido na forma de cápsulas, chá e sumo da fruta, destacando o 

predomínio desta última sobre as demais formulações. É importante 

salientar que devido as suas características sensoriais não atrativas 

(SOUSA et. al., 2010)., o uso de noni combinado com outras frutas promove 

sua ingestão e ainda soma-se os benefícios provenientes do alimento 

adicionado.  
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A literatura mostra que o noni traz diversos efeitos terapêuticos, como 

antimicrobiano, analgésico, hipotensivo, anti-inflamatório, anticancêr. 

Procedimentos em ratos mostraram efeito neuroprotetor do suco de noni 

contra o desenvolvimento de isquemia e atividade antitumoral (FRANCHI et. 

al., 2013). Os motivos que levaram os entrevistados a consumir noni 

estavam relacionados tanto a prevenção quanto ao combate de doenças, 

estando de acordo com o que é descrito pela ciência. Foi relatado o uso com 

relação as seguintes patologias: gastrite; pedra nos rins (cálculos renais); 

açúcar no sangue (diabetes); colesterol; pressão alta (hipertensão); 

problemas renais; dores no abdômen; pedras na vesícula; dores nos pés e 

nas pernas.  

Sabendo dos motivos que levam ao consumo desta fruta, os 

entrevistados foram perguntados sobre alguma mudança positiva na doença 

tratada após terem iniciado o consumo de noni, constatando-se que 83,33% 

dos que consomem relataram mudança na saúde e 16,67% disseram não 

perceber mudança.  

 

4.CONCLUSÕES 

As plantas medicinais são utilizadas há muito tempo na prevenção e 

combate a doenças, todavia muitas delas não têm embasamento científico 

para seu consumo de forma segura, sendo apoiadas apenas pelo senso 

comum. O noni é uma fruta com compostos que promovem diversos 

benefícios a saúde, porém seu consumo ainda é pouco difundido. O 

consumo de noni no município de Cuité é feito principalmente na forma de 

sucos, onde a uva é um ingrediente de destaque nestas formulações. O 

elevado percentual de consumo do noni na faixa etária de 31 a 60 anos 

revela uma preocupação de seus representantes com a saúde, visando 

prevenir doenças, por outro lado pode indicar que os consumidores estão 

cada vez mais buscando formas para melhorar e tratar sua patologias.  

Tendo em vista a falta de estudos que mostrem a segurança do noni 

como alimento, as pessoas que fazem uso do mesmo estão vulneráveis a 

possíveis efeitos tóxicos ao organismo, como o caso de hepatite relatado em 

um estudo devido ao consumo de noni. Destarte, torna-se de suma 

importância fomentar ações que busquem o aprofundamento científico do 

noni com análise toxicológica, assim como de preparações que o tornem 

palatável ao consumo.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

Suplementos alimentares são definidos como substâncias utilizadas 

por via oral, objetivando complementar uma determinada deficiência 

dietética. Muitas vezes eles são comercializados como substâncias 

ergogênicas capazes de melhorar ou aumentar o desempenho físico 

(HALACK; FABRINI; PELUZIO, 2007). Dentre os suplementos nutricionais 

os que possuem maior consumo são proteínas, aminoácidos, creatina, 

carnitina, vitaminas, microelementos, cafeína, betahidroximetilbutirato e 

bicarbonato (ALVES; LIMA, 2008). 

A portaria nº. 222 de 24 de março de 1998, que aprova o regulamento 

técnico referente a alimentos para praticantes de atividade física, refere-se 

aos suplementos como alimentos especialmente formulados e elaborados 

para praticantes de atividade física, desde que não apresentem ação 

terapêutica ou tóxica (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

Segundo Oliveira e Andrade (2007), os suplementos devem ser 

utilizados quando as necessidades de nutrientes não estão sendo atingidas 

pela alimentação, como é o caso de atletas profissionais, que são 

submetidos ao estresse do exercício, elevando muito o seu metabolismo, 

assim como suas necessidades nutricionais.  

Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode 

trazer benefícios para um pequeno grupo de pessoas, incluindo atletas 

competitivos, cuja dieta não esteja adequada (SCOFIELD; UNRUH, 2006). 

Avaliação do consumo de suplementos por praticantes de atividade física em academias da cidade de Cuité, PB. 

 



309 

 

Nesses casos, quando comprovada a deficiência de um nutriente, 

recomenda-se o aumento do seu consumo, seja pela alimentação habitual, 

ou através de suplementos alimentares. No entanto, tem-se observado o 

consumo indiscriminado de suplementos por praticantes de atividade física 

sem nenhuma orientação (CALFEE; FADALE, 2006). Desta forma, a mídia 

tem se destacado como um dos importantes veículos de estimulação ao uso 

de suplementos energéticos. 

Diante do exposto, objetivou-se neste estudo, avaliar o consumo de 

suplementos alimentares por praticantes de atividade física de academias 

da cidade de Cuité - PB. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

a. Característica do estudo 

Este estudo é caracterizado por uma análise transversal. Os dados 

foram coletados através de um questionário auto administrativo, contendo 

questões de múltipla escolha relativas à: sexo, idade, uso e interrupção de 

suplementos, obtenção de resultados e indicação. 

b. Amostra  

Foram entrevistados 60 indivíduos, frequentadores das academias de 

ginástica localizadas em Cuité – PB dos quais, 22% eram do sexo masculino 

e 78% do sexo feminino. Os dados foram obtidos em duas academias, não 

havendo critérios para a escolha das mesmas. 

c. Coleta de dados 

‘ Os questionários foram entregues nas academias, para que os 

voluntários realizassem seu preenchimento, antes ou após a prática de 

atividade física. A partir da metodologia adotada, os entrevistados teriam 

privacidade ao responder ao questionário, evitando assim quaisquer 

interferências nos resultados da pesquisa. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Verificou-se que dos 60 entrevistados, 22% são do sexo masculino e 

78% são do sexo feminino.  

O gênero masculino apresenta uma faixa etária entre 19 e 25 anos. 

Destes, 23% estão fazendo uso de suplementos; 31% fizeram uso e 

pararam; 23% não fazem uso, porém têm vontade e 23% não usam por 

julgar não haver necessidade. Em relação ao gênero feminino, este 

apresenta uma faixa etária entre 15 e 49 anos. Destas, apenas 6% fazem 
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uso de suplemento; 9% fizeram uso, mas pararam; 36% não usam, porém 

apresentam vontade e 49% não usam e julgam não ser necessário, como 

ilustrado na figura 1. 

 
Figura 1: Consumo de suplementos por praticantes de exercícios de uma academia da 

cidade de Cuité- PB 

Dos frequentadores que relataram consumir os suplementos 

alimentares, 22% tiveram orientação de um nutricionista, 14% tiveram 

indicação de amigos, 28% tiveram indicação de vendendores de lojas de 

suplementos, sendo este o maior indice encontrado, 22% tiveram iniciativa 

própria na escolha do suplemento e 14% tiveram indicação de um personal 

trainner, enquanto nenhum dos entrevistados informou ter orientações de 

médicos, farmacêuticos e influência da mídia, como ilustrado na figura 2. 

 
Figura 2: Distribuição do consumo de suplementos segundo a fonte de indicação. 
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Em relação a obtenção de resultados desejados pelos consumidores 

de suplementos em ambos os gêneros, 86% relataram apresentar um bom 

resultado, e apenas 14% não obtiveram os resultados por eles esperados, 

como exposto na figura 3. 

Como supracitado na figura 3, o percentual de interrupção de 

suplementação dos frequentadores das academias, apresentou-se maior 

que o consumo atual, tendo como seguintes causas: a vontade própria e 

custo elevado, apresentaram o mesmo resultado, 25% da opinião do público; 

também foram análogos, os resultados quanto aos quesitos de não obtenção 

do resultado esperado e enjôo do produto, tendo 12% de representação; em 

relação à julgar que os suplementos podem trazer malefícios à saúde e 

obtenção dos nutrientes através de uma alimentação balanceada, o 

resultado foi de 13% para ambos os itens; não foram alegadas desistência 

do consumo, pela saída do produto do mercado ou por desistência da prática 

de atividade física, como explica a figura 4. 

 
Figura 4: Distribuição das causas que levaram à desistência do suplemento. 

De acordo com os resultados encontrados no presente estudo, o sexo 

feminino obteve um maior predomínio quanto ao consumo de suplementos, 

porém, este dado pode ser explicado devido ao maior número de 

entrevistados serem deste gênero. Tendo em vista, que na literatura é 
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relatada uma maior ingestão desses produtos por indivíduos do sexo 

masculino, como encontrado por Gomes (2010), em seu estudo, quanto ao 

consumo de suplementos nutricionais. 

A principalmente fonte de indicação do presente estudo foram os 

vendedores de lojas de suplementos, seguidos dos profissionais 

nutricionistas e vontade própria. No estudo de Gomes et. al, (2008), o 

profissional da nutrição permanecem em segunda colocação, na procura por 

orientação, corroborando assim com o nosso estudo. 

 

4.CONCLUSÃO 

A partir da análise dos dados, podemos verificar que os 

frequentadores das academias de Cuité - PB apresentam um reduzido 

consumo de suplementos, entrando em contraste com resultados 

explanados em diversos estudos deste caráter. Tendo em vista, que estes 

apresentam na maioria das vezes um alto percentual de consumo de 

suplementos energéticos por este público.  
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1.INTRODUÇÃO 

 O desperdício se mostra bastante significativo na produção de 

alimentos, pode ser avaliado dentro dos lixos, na devolução das bandejas de 

refeição, na deficiência de identificadores de qualidade, entre outros 

(BRADACZ, 2013). No Brasil, o desperdício de alimentos é elevado, 

chegando a 26 milhões de toneladas ao ano, o que poderia alimentar 35 

milhões de pessoas (EMBRAPA, 2007). De cada 100 caixas de produtos 

agrícolas adquiridos, apenas 61 chegam à mesa do consumidor (Banco de 

Alimentos, 2008) e 60% do lixo urbano gerado é de origem alimentar 

(EMBRAPA, 2009). 

A produção diária mundial de alimentos é suficiente em quantidade 

para alimentar toda a população do planeta, no entanto muitos sofrem com a 

fome evidenciando que o principal problema é o excesso, e não a falta de 

alimentos. A questão da fome no nosso país resulta da pobreza gerada pela 

enorme desigualdade social (CARVALHO FILHO, 1955).  

O PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa de 

assistência financeira suplementar com vistas a garantir, no mínimo, uma 

refeição diária aos alunos beneficiários. Este programa garante, por meio da 

transferência de recursos financeiros aos municípios, a alimentação escolar 

dos alunos da educação infantil (creches e pré-escola) e do ensino 

fundamental, inclusive das escolas indígenas, matriculados em escolas 

públicas e filantrópicas. O PNAE elaborou diretrizes para apoiar o 
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desenvolvimento sustentável (adquirindo gêneros alimentícios diversificados 

produzidos em âmbitos locais), empregando a alimentação saudável e 

adequada, com o uso de alimentos variados e seguros sempre respeitando a 

cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis. (BRASIL, 2009).  

O Programa de Alimentação Escolar tem a finalidade de colaborar 

com o crescimento e desenvolvimento saudáveis em todos os aspectos. O 

com a aprendizagem, contribuir também com o rendimento escolar e a 

formação de práticas alimentares saudáveis dos escolares, por meio de 

ações que promovam educação alimentar e nutricional (BRASIL, 2009).  

A responsabilidade Técnica do Programa de Alimentação Escolar é 

realizada por um nutricionista habilitado onde cabem a ele algumas 

atribuições estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010: Realizar o 

diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes; 

projetar, organizar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar 

de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população 

atendida, adotando desde a aquisição dos gêneros alimentícios, o preparo, a 

distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; coordenar e atingir, 

em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica da escola, 

ações de educação alimentar e nutricional. (BRASIL, 2013). 

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) 

garante o direito humano à alimentação adequada. A lei consiste na prática 

do direito de todos à promoção regular e constante a alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentável. (BRASIL, 2006) 

A escola oferece seu espaço, determinando valores que respeitem a 

diversidade cultural, o meio ambiente, aspectos econômicos e sociais de 

acordo com o ponto de vista da sustentabilidade. Além disso, a escola tem o 

papel de oferecer a merenda escolar, produzindo refeições de forma 

sustentável e proporcionando alimentos saudáveis, priorizando os produtos 

locais e/ou regionais promovendo a Agricultura FamiliaR. 

 O objetivo do presente trabalho foi capacitar às merendeiras que 

atuam no PNAE na promoção de uma manipulação adequada que oportunize 

menores perdas e maior aproveitamento dos gêneros alimentícios. 

 

2.MATERIAIS E METODOS 
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Foi realizada uma oficina para capacitação do uso integral dos 

alimentos com as merendeiras no município de Pitimbu, localizado na 

Paraíba, a uma distância de 64km da capital, João Pessoa.  

  Tendo em vista a importância de incentivar práticas de 

sustentabilidade. O encontro fora realizado na cozinha do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS). Durante a oficina, as merendeiras 

foram orientadas sobre a importância do aproveitamento integral dos 

alimentos. O tema busca oferecer conhecimentos sobre aqueles alimentos 

que são jogados fora, mas que tem uma grande valor nutricional.  

A pesquisa consistiu em três etapas: na primeira foram realizadas conversas 

sobre as práticas de manipulação dos alimentos, foram aplicados 

questionários com a finalidade de analisar a capacitação de cada uma das 

merendeiras em relação à qualidade dos alimentos bem como suas 

condições higiênico-sanitárias. Na segunda etapa foi entregue panfletos que 

destacavam os cuidados que devem ser tomados pelas merendeiras quanto 

a sua higiene. Por fim, na terceira etapa foi realizado um mini curso de 

aproveitamento integral dos alimentos, com o intuito de investigar o grau de 

conhecimento de cada uma das merendeiras e durante o curso foi aplicado 

um teste de aceitabilidade. Mais um questionário foi aplicado para saber o 

nível de conhecimento das merendeiras em relação ao seu trabalho, e foram 

dadas sugestões para melhorar nosso próximo encontro.  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES  

   “Gostei de tudo, de tudo. Agora eu gostaria que ele (o evento) se 

estendesse mais, para que nossas outras companheiras pudessem ter uma 

reciclagem não só nós, merendeiras, como para as outras meninas (auxiliares 

de serviços gerais)”. Merendeira 1 (J. S. N.) 

“Acho, deveria ter todo ano (o curso). Porque tem pessoas que 

aprende e não esquece, e têm pessoas que esquece tudo que aprendeu aqui, 

vou levar pra esse aprendizado pra vida toda. Não é para você aprender aqui 

e esquecer lá na quando estiver cozinhando!” Merendeira 2 (D. B. S.) 
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Figura1: Capacitação das merendeira 

 

 

Figura2: Aproveitamento integral dos alimentos 

   No Brasil, observa-se um imenso paradoxo: a coexistência 

do desperdício de alimentos e a fome (GODIM, et al 2005). Esse desperdício 

torna-se evidente e significativo nos setores produtores de alimentos e pode 

ser observado na devolução das bandejas de refeições, no lixo e até mesmo 

na falta de indicadores de qualidade (Bradacz, 2003). 

  A perda de alimentos está relacionada a forma com que utilizamos e 

conservamos os   alimentos em nossas casas. É importante que as famílias 

aprendam a aproveitar esses alimentos, gerando hábitos alimentares e 

produzindo receitas inovadoras para que as famílias aprendam a aproveitar 

melhor esses alimentos. 

  As partes não aproveitáveis dos alimentos poderiam ser utilizadas 

enfatizando o enriquecimento alimentar, diminuindo o desperdício e 

aumentando o valor nutricional das refeições (SOUZA et al., 2007). 

  Essas perdas também são geradas na comercialização de 

alimentos, onde esses estão relacionados com a forma que é manipulada e 
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acondicionadas os alimentos, a forma com que embalagens são despejadas 

nas gôndolas de supermercados, abrindo espaço para entrada de 

microrganismo que irão deteriorar e apodrecer esse alimentos quando estes 

chegam na mesa do consumidor. Existem também as perdas consideráveis 

na agricultura, seja perda climática, seja no manuseio no momento da 

colheita. Perda nos transporte dos alimentos, onde partes desses alimentos 

são transportadas de forma imprópria em caminhões abertos sem 

refrigeração. Todo esse desperdício nos mostra a grande quantidade de 

alimentos que são jogados no lixo em nosso país.  

 

4.CONCLUSÃO 

A alimentação escolar pode fornecer melhoria para condições 

nutricionais de crianças e jovens, diminuindo deficiências nutricionais e 

agravos relacionados ao consumo alimentar inadequado, protegendo e 

melhorando significativamente o desempenho escolar, favorecendo 

crescimento e desenvolvimento adequados para os alunos. É essencial que 

todos estejam envolvidos no processo de construção de hábitos alimentares 

saudáveis no ambiente escolar que venham a interferir positivamente sobre 

as práticas alimentares de crianças e jovens, modificando o preocupante 

cenário de agravos à saúde relacionada à alimentação inadequada em 

etapas precoces da vida. A prática da sustentabilidade é muito importante, 

pois avalia o valor nutricional das partes de verduras e frutas que são 

desprezadas, onde através desses alimentos é identificada sua composição 

nutricional, direcionando melhor o seu uso na preparação de varias receitas 

as quais iram enriquecer nutricionalmente os alimentos. 
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CAPÍTULO 40 
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1.INTRODUÇÃO 

A má nutrição infantil, além de doenças infecciosas e aumento da 

mortalidade, também ocasiona subdesenvolvimento psicomotor, afetando 

com isso o rendimento escolar e por conseguinte a capacidade produtiva na 

fase adulta ( Chagas et al, 2013). O problema da nutrição inadequada é 

bastante preocupante uma vez que a desnutrição infantil diminuiu no Brasil, 

50% entre os anos de 1996-2006/7 (Monteiro, 2009, apud Chagas, 2013), 

mas deu vasão a outro problema de ordem pública extremamente 

preocupante, a obesidade.  

Esse projeto que tem por base o PNAE- Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, fundamentada pela resolução 26/2013 que estabelece 

normas e diretrizes para a merenda escolar e afirma que o Estado tem o 

dever de promover e incentivar a alimentação escolar a todos os alunos da 

educação básica. Essa mesma resolução ainda assegura que “alimentação 

escolar é toda aquela consumida dentro do ambiente escolar, independente 

de sua origem, mas que tem por objeto central a nutrição na escola.”  

Ao mencionar nutrição, vale ressaltar que, segundo o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef), apesar do declínio, nas últimas 

décadas, dos índices de desnutrição infantil, a situação atual ainda exige 

atenção permanente à segurança alimentar e nutricional das crianças, pelas 

mesmas razões anteriormente expostas, e que deve ser prioridade da 

nação. 
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Para tanto é que se faz necessária, leis e incentivos governamentais 

para a boa e adequada alimentação infantil, sendo a escola o lugar pioneiro 

para o implante da educação alimentar às crianças. Accioly (2009) afirma 

que dentro do ambiente escolar o aluno pode ter o privilégio de adquirir 

hábitos e valores para um estilo de vida mais saudável, entre eles a 

alimentação. Respeitando sempre a cultura local dentro de sua realidade 

ambiental, econômica e socialmente sustentável. 

Para isto, o profissional de nutrição, Nutricionista, é de grande 

relevância, uma vez que é ele o responsável por orientar, elaborar cardápios, 

planejar lista de compras, fazer treinamentos, entre outras atividades para 

as escolas (PNAE) em conformidade com CFN 380/2005. Para isso ele pode 

contar com o apoio de algumas entidades que tenham por interesse ajudar 

de alguma forma. Sendo dentro desse universo que entra o trabalho 

voluntário, que pode ser feito através de parcerias com as Universidades 

dentro dos cursos de Nutrição. 

As Nações Unidas no Brasil (ONUBR) caracteriza o voluntário como 

sendo qualquer pessoa, de qualquer idade, que motivado por qualquer 

interesse pessoal ou cívico, trabalha sem remuneração alguma em diversas 

atividades que venha a promover o bem estar social ou outros campos. 

Desta forma, conclui-se que, o trabalho voluntário é feito sem 

intenções remunerativas, uma vez que trata-se de uma doação de serviços 

em prol de uma causa, cujas gratificações estão aquém do dinheiro. Para 

isso é de total relevancia avaliar o grau de satisfação e interesse dos 

voluntários de um determinado projeto bem como suas perspectivas para o 

futuro. 

O citado Projeto, como disposto em edital, conta com o auxilio 

voluntário de alunas do Curso de Nutrição da Faculdade Maurício da 

Nassau- João Pessoa-PB, que através de uma troca recíproca, voluntariado- 

aprendizagem prática, tornará real o seu objetivo maior que é promover 

segurança alimentar e nutricional por meio de ações educativas com oficinas 

culinárias e atividades lúdicas. 

Assim sendo a presente pesquisa tem por finalidade investigar o 

interesse do trabalho voluntário do projeto de extensão denominado Arte 

culinária e ludicidade como estratégia de educação nutricional para 

alunos do município de Pitimbu – PB, uma vez que este visa educar as 

crianças das escolas municipais da cidade de Pitimbu-PB, ao hábito de uma 

alimentação mais saudável, almejando uma diminuição da nutrição 
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inadequada na infância e, com isso diminuição da evasão escolar bem como 

maior aproveitamento de estudos. 

 

3.MATERIAS E METODOS 

A primeira etapa deste Projeto deu-se nos dias 18 e19 de julho de 

2013, portanto tornando-se necessário avaliar o interesse, satisfação e 

perspectiva das voluntárias participantes quanto ao término desta etapa, que 

focou na capacitação das merendeiras. Encontro esse que além dos 

treinamentos, elas tiveram, com o auxilio das voluntárias, a oportunidade de 

terem avaliações nutricionais, premiações por concurso culinário, entre 

outras atividades.  

Por tratar-se de uma pesquisa quantitativa, fora realizada através de 

aplicação de questionário às voluntárias do Projeto, para que fosse possível 

chegar ao objetivo desejado. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSOES  

 

O questionário fora respondido pelas seis voluntárias que se fazia 

presente durante o evento, embora o universo de voluntárias do projeto seja 

de oito alunas da graduação em Nutrição da Faculdade Maurício de Nassau. 

As tabelas de 1 a 9 respondem sobre a satisfação para com o evento inicial, 

bem como as perspectivas para o andamento de todo o projeto. 

Durante os dois dias do evento inicial, as voluntárias tiveram a 

oportunidade de recepcionar as merendeiras, dá apoio às palestras que lá 

foram proferidas assim como orientar nutricionalmente as profissionais que 

lá estiveram, entre outras atividades. 

Quando questionadas acerca de conhecimento de outros trabalhos 

semelhantes, 83% afirmaram positivamente (tabela 1). Porém, 

contrariamente a Rocha (2011) em estudo que trata das motivações, 

envolvimento e satisfação de voluntários do Banco Alimentar contra a fome 

em que 90,8% já haviam participado de algum trabalho parecido, apenas 

17% das voluntárias em estudo, já o havia feito , com 83% que nunca haviam 

participado de trabalho voluntário algum (tabela 2). 
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Tabela 1. Conhecimento acerca de outros trabalhos voluntários: 

 
 

Tabela 2. Participação anterior em outros trabalhos voluntários 

 

Sim  1 

Não 5 

 
 

Quando indagadas a respeito da satisfação pessoal quanto ao trabalho, fora 

constatado proporção equivalente uma vez que 50% demonstrou-se 

satisfeita e 50% que se dizem muito satisfeita (tabela 3). 

 
Tabela 3. Satisfação quanto ao trabalho realizado 

Pouco satisfeito  

Nem satisfeito, nem insatisfeito  

Satisfeito 3 

Muito satisfeito 3 

 

 
 

83%

17%

Conhecimento acerca de outros trabalhos voluntários

SIM

NÃO

17%

83%

Participação anterior em outros trabalhos 
voluntários

SIM

NÃO

0% 0%

50%50%

Satisfação quanto ao trabalho realizado

POUCO
SATISFEITO

NEM
SATISFEITO,
NEM
INSATISFEITO
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Quanto ao questionamento da percepção das merendeiras averigou-se que 

83% ficaram muito satisfeita e 17% satisfeitas (tabela 4) 

 
Tabela 4. Satisfação das merendeiras perante o voluntário 

Pouco satisfeito  

Nem satisfeito, nem insatisfeito  

Satisfeito 1 

Muito satisfeito 5 

 
 

Quanto ao planejamento do evento, 67% responderam positivamente à 

abordagem (tabela 5). 

 
Tabela 5. Planejamento do evento 

Pouco satisfeito 1 

Nem satisfeito, nem insatisfeito  

Satisfeito 4 

Muito satisfeito 1 

 

 
 

0

5

0 1

5

0

Satisfação das merendeiras perante o voluntário

Satisfação das
merendeiras
perante o
voluntário

16%
0%

67%

17%

Vendas

Pouco satisfeito

Nem satisfeito,
nem insatisfeito

Satisfeito
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Quando indagadas a respeito da participação conjunta de todas as 

voluntárias, houvera 50% de satisfação contra 17% muito satisfeito e 33% 

pouco satisfeito(tabela6). 

 
Tabela 6.Satisfação quanto a participação de todos 

Pouco satisfeito 2 

Nem satisfeito, nem insatisfeito  

Satisfeito 3 

Muito satisfeito 1 

 
 

Ao questionamento acerca da autoestima com relação ao trabalho 

voluntário, 50% demonstraram muita satisfação (tabela 7). 
 

Tabela 7. Auto- estima 

Pouco satisfeito 0 

Nem satisfeito, nem insatisfeito 1 

Satisfeito 2 

Muito satisfeito 3 

 

33%

0%

50%

17%

Satisfação quanto a participação de todos

Pouco
satisfeito

Nem
satisfeito,
nem
insatisfeito
Satisfeito
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Quando indagadas a respeito da expectativa sobre a carreira de profissional, 

constatou-se que 83% estão muito satisfeitas e 17% satisfeitas(tabela 8). 

 
Tabela 8. Expectativa de crescimento profissional 

Pouco satisfeito 0 

Nem satisfeito, nem insatisfeito 0 

Satisfeito 1 

Muito satisfeito 5 

 

 
 

 

O último questionamento tratou, subjetivamente, sobre sugestões para a 

continuidade do projeto (tabela 9). 

 

 
Tabela 9. Sugestões subjetivas das voluntárias ao projeto 

0% 17%

33%

50%

Auto-Estima

Pouco satisfeito

Nem satisfeito,
nem insatisfeito

Satisfeito

0% 0%

17%

83%

Expectativa de crescimento profissional

Pouco satisfeito

Nem satisfeito,
nem insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito
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 Aprimorar as estratégias e o planejamento  

 União sempre 

 Participação efetiva de todos, com responsabilidade 

 

Podemos afirmar que apesar da pouca experiência, as voluntárias 

estão muito satisfeitas e motivadas a continuar o projeto, assemelhando-se 

com o estudo realizado por Rocha (2011). 

 

4-CONCLUSÃO 

Este estudo teve por meta averiguar, de maneira quantitativa, a 

satisfação das voluntárias, quando da primeira etapa do projeto “Arte 

culinária e ludicidade como estratégia de educação nutricional para 

alunos do município de Pitimbu”, que centrou-se no treinamento junto às 

merendeiras das escolas do citado município. 

Os dados obtidos com esta pesquisa demonstraram que as 

voluntárias encontram-se bem satisfeitas com a primeira etapa do projeto 

bem como motivadas para as etapas seguintes, porém fora feitas algumas 

ressalvas quanto a um maior engajamento e união de todos os participantes 

bem como um planejamento melhor elaborado. 
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CAPÍTULO 41 

OBESIDADE INFANTIL  

Charline Silva de SOUZA 

Cássia Priscila Santos DUARTE 

Camila Alves de CARVALHO 

 
1. INTRODUÇÃO: 

 

Definir obesidade é simples quando esta não está presa a 

formalidades metodológicas e científicas. A obesidade deve ser vista e 

tratada como uma doença multifatorial que atinge não só países 

desenvolvidos .A obesidade está associada ao excesso de gordura e a 

morbimortalidade pois tal condição leva o indivíduo a adquirir doenças 

coronariana,hipertensão arterial,doença pulmonar obstrutiva,diabetes tipo 

2,osteoartrite, além de certos tipos de câncer . 

O aumento do consumo de alimentos ricos em gordura com 

densidade energética alta e a falta da prática de exercícios físicos vêem 

sendo explicados por Nutrólogos e Sociólogos como fatores nutricionais 

inadequados excesso em consumo de lanches, guloseimas e etc. 

associados ao sedentarismo TV, videogame,etc. 

Mas observou-se que a obesidade é atribuída só a fatores 

nutricionais comportamentais, ignorando a biologia básica do equilíbrio 

energético, pois a vontade de comer e fazer exercícios possuem uma base 

bioquímica e hormonal que juntas permitem uma visão mais compreensiva 

e menos empírica com uma melhor observação em bases fisiopatológicas. 

Segundo Bouchard (2000) o peso corporal é uma função do balanço de 

energia e nutrientes ao longo de um período de tempo. Alguns fatores 

contribuem e interagem na contribuição para o surgimento e manutenção da 

obesidade entre eles estão os fatores neuronais, endócrinos, adipocitários 

além de fatores intestinais pois o trato gastrointestinal atua secretando 

peptídeos que associados a outros sinais atuam no sistema nervoso central 

SNC,regulando a fome e a saciedade, a sinalização ocorre por meio de 

nervos periféricos (fibras vagais aferentes) e receptores  
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2.MATERIAIS E MÉTODOS: 

 

Utilizou-se para a revisão bibliográfica informações coletadas a partir 

de artigos publicados em revistas científicas indexadas nas bases de dados: 

SciELO. As palavras chaves escolhidas para pesquisa foram: “Obesidade 

Infantil, Alimentação Saudável, Nutrição”. Também foram consultadas 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS, Ministério da Saúde, Brasil) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Por meio da leitura dos documentos 

encontrados, foram escolhidos os que continham informações de acordo 

com os propósitos da pesquisa. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

A obesidade deve ser tratada como problema de saúde pública a 

partir do momento que ela contribui para uma diminuição de qualidade de 

vida do paciente, esteja ela relacionada a problemas patológicos, 

psicológicos problemas genéticos e maus hábitos alimentares. Em 2006 o 

SUS (Sistema Único de Saúde) realizou uma pesquisa em que foram 

realizadas 2.517 cirurgias de redução de estômago, com custo unitário de 

R$ 3.178,38, as cirurgias são realizadas apenas em casos extremos, já 

crianças e adolescentes que apresentem obesidade esta deve ser prevenida 

possibilitando assim um desenvolvimento saudável. A ingestão dos 

alimentos é controlada por vários hormônios, neurotransmissores e 

neuromoduladores de ação central, entre eles o neuropeptideo Y(NPY), os 

opióides endógenos  orerígeros A e B e galanina aumentam a ingestão 

alimentar, enquanto outras como a colecistoquinina, CART (transcritos 

regulados por cocaína e anfetamina), a dopamina, neurotensina e leptina 

atuam em oposição. 

Alguns hormônios (insulina e leptina) são secretados de acordo com 

a necessidade de massa adiposa atuando perifericamente, estimulando 

assim o catabolismo, indivíduos obesos tem uma maior concentração destes 

hormônios apresentando resistência a eles (Figura 1). 
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            Figura 1: Relação da leptina com os centros hipotalâmicos. 

              Fonte: http://www.moreirajr.com.br 

 

      Segundo um estudo realizado pelo POF (Programa de Orçamento 

Familiar, 2009), uma a cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos está 

acima do peso, 16,6% são meninos e 11,8% meninas. A região que 

apresenta um maior índice de obesidade é a região Sudeste com 40,3% para 

os meninos e 38% para as meninas. Já entre os adolescentes de (10 a 19 

anos) está em 5,9% para o sexo masculino e 4% para o sexo feminino, e 

com excesso de peso em 21,7% sexo masculino e 19,4% sexo feminino.  

      Diante desta explosão de casos de obesidade ela é extremamente 

complexa, apesar de não se conhecer todos os problemas fisiopatogênicos 

que ela traz os tratamentos devem ser feitos de forma individualizada com 

medidas básicas de tratamento visadas em formas de controle e modificação 

de hábitos de vida que podem e devem ser iniciados o mais precocemente 

possível, com a cooperação de todos que tem contato com a criança é de 

fundamental importância. 

 

1.1 Alguns problemas patológicos que podem causar a obesidade: 

     Desnutrição Intrauterina é um fator que pode predispor à criança a 

obesidade. Estudos realizados pelo Concenso Latino Americano para 

Obesidade, quando ocorre desnutrição intrauterina sobretudo a partir da 30° 

semana de gestação ou até que a criança complete 1 ano de vida ocorre um 

aumento da sensibilidade para a proliferação de adipócitos. 

De acordo com o estudo realizado pelo Consenso Latino Americano 

para obesidade, as crianças que recebem um aporte maior que o necessário 

no pós natal e durante os dois primeiros anosde vida, possuem uma maior 
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facilidade em desenvolver a obesidade aparentemente devido a algumas 

modificações que ocorrem nos centros que regulam o apetite, situadas no 

SNC (Sistema Nervoso Central). Outras pesquisas já apontam que estas 

crianças ao crescer podem apresentar determinada resistência à insulina, 

hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 além de doenças coronárias. 

Crianças submetidas a radioterapia cerebral acometidas por tumor 

ou leucemia aguda, observa-se um tipo de obesidade chamada “obesidade 

hipotalâmica”. 

Obesidade Hipotalâmica faz com que a insulina seja secretada por 

uma ação hiperestimulável, desviando assim glicose e ácidos graxos para 

ser estocado no tecido adiposo que pode ser aumentado pela supressão da 

secreção de insulina. 

 Deficiências hormonais como problemas do hormônio do crescimento 

o GH, ou hipotireoidismo, com a terapia da substituição não se consegue 

resolver esse problema de obesidade. 

Lesões no núcleo ventro-medial do hipotálamo causa a hiperfagia, 

hiperensulinemia, resistência à insulina levando a obesidade.  

 A obesidade não é uma condição única, mas um achado comum a 

várias situações patológicas onde várias crianças estão obesas e sofrendo 

com suas graves consequências.  

 Como fatores psicossociais, problemas de crescimento, no 

SNC(Sistema Nervoso Central), respiratórias como 

apnéia,ortopédicas,dermatológicas e metabólicas (Figura 2). 

Com tantos danos que a obesidade pode causar um estudo já 

publicado mostrou que crianças obesas apresentam uma maior 

probabilidade de morrer prematuramente, e antes dos 55 anos de idade. 

Jovens e adultos pré-diabéticos apresentam o dobro de chance de morrer 

mais cedo, o mesmo acontece com pessoas que apresentam pressão 

arterial elevada. 
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      z       Principais complicações da obesidade. 

                        Fonte: http://www.moreirajr.com.br 

       

1.2 Alguns métodos que podem ser utilizados para classificar o 

indivíduo obeso: 

 

O índice de massa corporal (IMC) que é o peso/estatura² e a medida 

de dobra cutânea do tríceps (DCT) são os mais utilizados em estudos 

clínicos. Na criança e no adolescente, o IMC está relacionado com idade e 

maturação sexual. Outra opção é a tabela de COLE com padrões mundiais 

para sobrepeso e obesidade infantil.  

A utilização de um ou vários métodos deve ser criteriosa, levando 

em conta sexo, idade e maturidade sexual para se obter de uma melhor 

forma de valores de referência e classificação de obesidade (Figura 3). 
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        Figura 3: Tabela IMC de obesidade infantil. 

        Fonte: http://www.hamzo.com.br 

 

A dieta dos brasileiros possui alguns erros como a ingestão de 

açúcar, de sódio, gorduras saturadas com baixo consumo de frutas, 

hortaliças e água tudo isso somado a super valorização de consumo de 

carnes aliadas ao sedentarismo. O POF (Pesquisa de Orçamento Familiar) 

em 35 anos entre sua primeira e última pesquisa, não constatou mudanças 

no genoma humano que venha a justificar a obesidade como doença 

predominantemente genética a maioria dos casos está ligada a maus 

hábitos de vida, por isso o papel do Nutricionista é importante para reverter 

o caso da obesidade, promovendo educação nutricional e assim melhorar a 

qualidade de vida do paciente.  

 

4.CONCLUSÕES: 

 

A obesidade infantil deve ser prevenida com medidas de prescrição 

de dietas adequadas para cada idade desde o nascimento, além de ser 

necessário mais estudos sobre programas educacionais onde possam ser 

aplicadas medidas para um ensino de uma alimentação adequada, 

necessitando também fiscalizar estabelecimentos e toda a publicidade 

relacionada à alimentos fazendo com que a população tenha acesso as 

informações nutricionais tomando assim consciência e educando seus filhos 

a obter hábitos de vida saudáveis prevenindo e diminuindo de forma racional 

a obesidade que traz consigo várias doenças. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A obesidade infantil é uma realidade que vem preocupando todos os 

profissionais da área da saúde por seu constante crescimento nos últimos 

anos. Para a saúde pública, a obesidade infantil é tão preocupante como a 

desnutrição, pois esta é capaz de produzir no organismo graves injúrias 

como hipercolesterolemia, hipertensão arterial, cardiopatias, diabetes, 

problemas ósseos, entre outros que podem comprometer a qualidade de 

vida do individuo e até mesmo levá-lo a morte (LESSA, 2004). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o excesso 

de peso atinge, aproximadamente, 42 milhões de crianças menores de cinco 

anos de idade, sendo a maioria residente de países em desenvolvimento 

(WHO, 2003). No Brasil, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE, 2010) uma em cada três crianças com idade entre cinco 

e nove anos estão acima do peso. Muitos fatores genéticos podem favorecer 

o desenvolvimento da obesidade, porém os principais determinantes de seu 

aumento parecem ser os fatores ambientais e comportamentais, como a 

falta de atividade física (REY-LÓPEZ et al., 2008), o maior tempo assistindo 

à televisão e o aumento do consumo de alimentos ricos em açúcares e 

gorduras (FULTON et al., 2009). 

Um dos principais fatores apontados como causa da obesidade infantil 

é alimentação inadequada. Atualmente, há um aumento no consumo de 

alimentos ricos em gordura e com elevado valor calórico e uma redução no 

consumo de proteínas de origem vegetal, de alimentos ricos em fibras e em 

vitaminas (REY-LÓPEZ et al., 2008).  
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Esses novos hábitos que a sociedade moderna impõe fazem com que 

a obesidade infantil se torne um problema em crescimento, tendo em vista 

que refeições do tipo fast-food são uma realidade, uma vez que a correria 

do dia-a-dia torna esse tipo de comida mais atrativo pela praticidade, e o 

surgimento de novas tecnologias que fazem com que as crianças passem 

muito tempo sentadas em frente a televisores, tablets ou computadores. 

A epidemiologia da obesidade infantil é bastante complexa tomando 

por base os múltiplos fatores que podem contribuir para o aparecimento 

desta enfermidade. Por isso, é de suma importância o desenvolvimento de 

estudos epidemiológicos com o objetivo de mostrar quais os prováveis 

fatores de risco que favorecem o desenvolvimento da doença. 

Tendo em vista a importância desse tema para a saúde infantil, este 

trabalho teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a 

situação epidemiológica da obesidade infantil no Brasil, determinar as 

causas dessa enfermidade, a importância do sedentarismo neste contexto e 

ainda levantar discussão sobre possíveis medidas para controlar essa 

realidade. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Utilizou-se para a revisão bibliográfica informações coletadas a partir 

de artigos publicados em revistas científicas indexadas nas bases de dados: 

Medline, Pubmed, SciELO e Scopus. As palavras chaves escolhidas para 

pesquisa foram: “obesidade infantil”, “Sedentarismo infantil”, 

“Consequências da obesidade infantil” e “Epidemiologia da obesidade 

infantil”. Também foram consultadas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS, 

Ministério da Saúde, Brasil) e Organização Mundial da Saúde (OMS). Por 

meio da leitura dos documentos encontrados, foram escolhidos os que 

continham informações de acordo com os propósitos da pesquisa. 

 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA OBESIDADE INFANTIL 

 

 

Foram discutidos alguns estudos epidemiológicos a fim de verificar 

qual é o panorama dessa enfermidade crônica e apontar alguns fatores de 

risco que possam servir para o seu controle efetivo. 
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Um estudo transversal realizado no estado de São Paulo, com 1024 

crianças do ensino fundamental de escolas públicas verificou a prevalência 

de 10,8% de sobrepeso e 6.2% de obesidade através do índice de massa 

corporal. Ainda neste estudo, verificou-se associação positiva entre 

sobrepeso das crianças e hábito de assistir televisão por quatro horas ou 

mais (MONDINI et al., 2007). Já em outro estudo realizado no estado de São 

Paulo com 566 crianças, de dois a seis anos de idade, em escolas da rede 

privada, observou-se uma prevalência de excesso de peso de 34,3%, sendo 

17,8% de sobrepeso e 16,6% de obesidade (SIMON et al., 2009). 

Segundo Oliveira et al. 2003, no Nordeste, a taxa de sobrepeso e 

obesidade é menor que no Sul e Sudeste. Na Bahia, observou-se que 13,4% 

dos alunos da rede privada estavam com sobrepeso e nas escolas públicas 

esse índice foi de 7%. 

Um estudo recente e bem amplo foi realizado por Müller et al., (2010), 

onde foi verificada a prevalência de 12% de obesidade infantil nas cinco 

áreas geopolíticas do país e ainda apontados como fatores de risco o gênero 

masculino, a cor branca de pele, nascimento com peso superior a 3,5Kg e 

aleitamento materno exclusivo apenas até os 120 dias. 

 

ETIOLOGIA DA OBESIDADE INFANTIL 

 

A obesidade é uma enfermidade complexa e multifatorial resultante 

de um conjunto de condições, as quais incluem fatores genéticos, 

comportamentais, sociais e orgânico-físicos (RIEBE et al., 2003). 

Fatores genéticos podem determinar maior susceptibilidade à 

obesidade, são conhecidos sete genes humanos causadores de obesidade, 

estes genes causam a obesidade quando estão interagindo, assim sendo, 

nenhum gene único é conhecido como causados de obesidade (WARDEN 

e WARDEN, 2001). Podemos observar que o risco de obesidade quando 

nenhum dos pais é obeso é de 9%, enquanto que quando um dos pais é 

obeso esse risco sobe para 50%, e pode atingir 80% quando os dois são 

obesos (VAN DEN BREE et al., 2000). Apesar dessa patologia apresentar 

uma forte influência genética, não significa que seja inevitável. Por isso, 

todos os esforços para prevenir o excesso de peso são válidos. 

Outras causas conhecidas são os fatores ambientais que podem ser 

divididos em: hábitos alimentares, Hábitos comportamentais e estilo de vida 

dos pais. Atualmente observa-se que há o aumento do consumo de fast 
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foods, do hábito de ingerir grandes quantidades de açúcares, gorduras e 

bebidas gaseificadas, em contrapartida ocorre a diminuição do consumo de 

frutas e vegetais e isso faz com que haja o aumento da prevalência de 

obesidade (PAERATAKUL et al., 2003). Os hábitos alimentares estão 

intimamente ligados ao estilo de vida dos pais, pois o ambiente familiar 

influencia o consumo de alimentos poucos saudáveis como os supracitados. 

Um dos fatores ambientais mais importantes observados por muitos 

pesquisadores que vem favorecendo o crescimento da obesidade é o 

sedentarismo, pois a criança ao ficar sentada muito tempo vendo televisão, 

utilizando jogos eletrônicos e de computadores por longos períodos 

diminuem as oportunidades para a prática regular de exercício físico 

(TROIANO e FLEGAL, 1998). Neste contexto, ainda constata-se que a 

criança obesa tende a ser menos ativa e à medida que se torna mais velha 

o seu metabolismo diminui, reduzindo o gasto energético diário e a tendência 

é adquirir cada vez mais peso (DIETZ, 1998). 

 

MEDIDAS DE CONTROLE E PROFILAXIA 

 

Para instituir medidas de controle e profilaxia é necessário o 

conhecimento das fases críticas, ou seja, as fases da vida em que a criança 

apresenta uma maior susceptibilidade a desenvolver a obesidade para que 

haja um cuidado maior nesse período. Existem três períodos críticos que 

pode haver hiperplasia das células adiposas, são eles: último trimestre da 

gestação, primeiro ano de vida e o surto de crescimento da adolescência.  

O controle da obesidade infantil é de difícil execução devido a sua 

multicausalidade, porém podemos definir duas formas: tratamento 

comportamental e tratamento farmacológico. Na base do tratamento 

comportamento está a mudança de hábitos de vida e para isso toda a família 

deve estar comprometida. Em alguns casos a introdução de atividades 

físicas, restrição calórica e outras medidas são insuficientes e alguns 

profissionais lançam mão de remédios, embora esse tema seja polêmico, 

pois pouco se sabe sobre os efeitos dessas drogas sobre o desenvolvimento 

infantil.  

A profilaxia para a obesidade deve começar logo nos primeiros anos 

de vida, pois o ganho de peso acima do esperado aumenta o número de 

células adiposas e favorece o aparecimento de obesidade no futuro. Estudos 

mostram que é eficaz um programa nutricional e a realização de atividades 
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físicas para diminuir o ganho de peso infantil (FISBERG, 2004). Um 

programa nutricional deve ser completo, equilibrado e variado, evitando 

carências vitamínicas e outras que conduzam à desnutrição. A Atividade 

física é muito importante e surte mais efeito quando existe um 

comprometimento dos pais e é realizada em grupos organizados (escolas, 

clubes desportivos e outros). 

 

4.CONCLUSÃO 

 

A obesidade infantil é uma enfermidade que emergente no Brasil, que 

deve ser tratada com muito empenho por todos os profissionais da saúde, 

visto que a instalação desta enfermidade na infância predispõe ao 

aparecimento de inúmeras doenças que irão comprometer a qualidade de 

vida desses indivíduos Podemos ainda citar que a prática de atividade física 

é muito importante para as crianças e adolescentes, uma vez que traz muitos 

efeitos benéficos, os quais se manifestam não apenas no peso corporal, mas 

também no seu bem-estar psicológico. Uma medida para estimular a prática 

de exercícios seria o aumento do número de aulas de Educação Física por 

semana e ainda a diminuição do tempo dispendido a ver televisão e uso de 

computadores. 
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CAPÍTULO 43 
 
 

BENEFÍCIOS DO LEITE PARA A SAÚDE HUMANA 
 

                Brigida Sonally Fernandes ANDRADE 

Lais Naiara Vieira de MELO 

Rayanny Kyssy Pereira da SILVA 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O leite é um alimento liquido que contém aproximadamente de 86% de 

água, constituída por misturas de várias substâncias; lactose e minerais em 

solução; proteínas em forma coloidal (caseína dispersa e albumina e 

globulina em solução); gorduras em forma de emulsão e gases. A cor 

esbranquiçada do leite deve-se a caseína e aos fosfatos de cálcio presente 

no alimento. O tratamento térmico ao qual o leite é submetido altera o teor 

de nutrientes de qualquer alimento, no entanto, só o tratamento térmico do 

leite torna-o próprio para o consumo humano. Dependendo da temperatura 

a qual o leite é submetido á digestão de suas proteínas é mais ou menos 

afetada. 

O Brasil é o sexto maior produtor de leite do mundo e o Paraná é o quinto 

maior produtor nacional. Desse produto podemos obter seus derivados- 

Queijos, Iogurtes, sorvetes entre outros-, que estão presentes nas mesas da 

maioria das famílias brasileira. E ainda mais pode ser encontrado em formas 

variáveis como- Leite de Soja, Leite de cabra e Leite de vaca - . O governo 

incentiva o consumo do leite através do “Programa do Leite” destinando o 

alimento para as populações carentes, devido ao fato de que o produto é 

essencial para o crescimento das crianças e na prevenção de doenças 

ósseas para os idosos. Segundo o autor(Ornelas;2006)“É de extrema 

importância que o seu consumo seja estimulado, pois, esse alimento é um 

dos mais completos em termos nutricionais para alimentação humana.” 

 

2.MATERIAIS E METODOS 
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Este trabalho tratou-se de uma revisão bibliográfica realizada através de artigos 

científicos e livros. Com o objetivo de conhecer a importância do leite na alimentação 

humana e seus derivados lácteos 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSAO 

3.1 Definição e composição do Leite 

O leite é um produto integral de uma fêmea leiteira sadia, bem 

nutrida e não fatigada. Deve ser produzido de uma forma adequada, livre de 

substâncias estranhas e não conter colostro. 

O leite em média, esta formado por 7/8 de água e 1/8 de substâncias 

sólidas como gordura, lactose, proteínas e sais minerais. Os minerais 

encontrados no leite, especialmente o cálcio e o fósforo são essenciais para 

a estrutura dos ossos e dentes de indivíduos de todas as idades, sobretudo 

para lactantes e crianças. Possui um alto valor de proteína com um alto valor 

biológico que beneficiam o crescimento e desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. É também importante na idade adulta para prevenir e atrasar 

a perda de massa óssea, responsável pelo aparecimento da osteoporose e 

das fraturas. 

  

 

Figura 1: Composição do Leite 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=composi%C3%A7%C3%A3o+quimica+do+l

eite 

 

      3.2 Tipos de Leite e seus benefícios para saúde                 

Dentre os tipos de leite existe o leite de soja que previne problemas 

cardiovasculares, osteoporose e sintomas da menopausa. Já o leite de 

cabra é muito bom para digestão e hoje é o leite mais procurado nos 

supermercados, comparado com o leite de vaca ele possui 20% menos 

colesterol e tem o dobro de ácido caproico, cáprico e caprílico que melhoram 

distúrbios intestinais. 
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 “O leite materno é a primeira prática alimentar a ser estimulada para 

promoção da saúde, formação de hábitos alimentares saudáveis e 

prevenção de muitas doenças, alem desses fatores de proteção contra 

infecções o leite materno evita riscos de contaminação no preparo de 

alimentos.”(MENDONÇA;2010)  

 
Figura 2: Benefícios do leite materno. 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=4616 

 

1.3 Derivados do Leite 

O leite e seus derivados são essenciais na formação dos ossos e 

dentes, ele é basicamente composto de proteínas e cálcio. Esses ajudam na 

contração dos músculos, na oxigenação do sangue e até na aceleração do 

processo de cicatrização.  

Para quem não gosta de leite ou tem intolerância a lactose o queijo 

é uma ótima opção por ter o cálcio e outros nutrientes mais concentrados 

neste alimento. É preferível os queijos brancos, tipo minas ou ricota, que são 

menos calóricos do que os queijos amarelos. 
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Figura 3: Diferenças nutricionais entre os queijos 

Fonte:http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/01/ 

 

O iogurte ajuda a acabar com o intestino preso. É resultante do leite 

fermentado, seja na forma natural ou artificial. Seu uso é recomendado para 

quem sofre de problemas digestivos, na prevenção de osteoporose e na 

solução de prisão de ventre. Também é recomendado para pessoas que 

intolerância a lactose do leite. 

    

         
Figura 4: Tipos de Iogurte 

 Fonte: http://www.isaudebahia.com.br/noticias/detalhe/noticia/todos-os-tipos-de-

iogurtes-sao-saudaveis/ 

 

   

     3.4 Soro do leite e sua função 

                    

O soro do leite é extraído durante o processo de fabricação do 

queijo, sua fabricação pode ser utilizada na produção de bebidas lácteas e 

na produção de soro de leite em pó ou seus derivados. Contém proteínas, 

lactose, minerais (cálcio, fósforo, magnésio, zinco), vitaminas, e traços de 

gordura do leite, sendo sua composição variada de acordo com a fonte do 

leite. Sua proteína tem uma grande aplicabilidade no esporte, com possíveis 

efeitos sobre a síntese proteica muscular esquelética, redução da gordura 

corporal, assim como na modulação da adiposidade, e melhora do 

desempenho físico. 

A manteiga da terra é processada utilizando a gordura (“nata”) do soro 

obtido do processamento de queijo coalho. O creme utilizado é resultante do 
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leite que foi padronizado para pasteurização. O creme é armazenado em 

tambores de plástico, à temperatura ambiente ou sob-refrigeração, sendo 

geralmente necessários vários dias para se obter quantidade suficiente para 

fazer a manteiga. A embalagem normalmente utilizada é a de vidro. 

   

4.CONCLUSÕES  

 

Conclui-se que o leite é de extrema importância na vida do ser humano, 

por ser considerado um dos alimentos mais completos em termos 

nutricionais para a alimentação, sendo essencial para o crescimento das 

crianças e na prevenção de doenças ósseas para os idosos. Dentre os tipos 

de leite existe o leite de soja (que previne problemas cardiovasculares, 

osteoporose e sintomas da menopausa), e o leite de cabra (bom para 

digestão). Entre um dos seus principais derivados estão os queijos, 

iogurtes,manteiga da terra e soro do leite. 
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1.INTRODUÇÃO 

Os triglicerídeos constituem cerca de 95% dos lipídios da dieta. O 

triglicerídio é formado de uma molécula de glicerol (um álcool de três 

carbonos) com três ácidos graxos ligados. (Figura 1) 

Os ácidos Graxos consistem em moléculas com 4 a 24 átomos de 

carbono e hidrogênio ligados, um grupo metila em uma das extremidades e 

um grupo AC. Carboxílico na outra. 

Os ácidos graxos saturados são aqueles nos quais as ligações 

carbono/carbono estão totalmente saturadas por átimos de hidrogênio. 

 
Figura 2: Trigliceridios 

Fonte: https://www.google.com.br/search?gs_rn=20&gs_ri=psy- 

 

Se dois átomos de hidrogênio estiverem ausentes, os carbonos 

formaram duplas ligações entre si e o resultado são os ácidos graxos 

monoinsaturados (uma dupla ligação) ou polinsaturados (duas ou mais 

duplas ligações). A posição do das ligações insaturadas dos ácidos graxos 
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monoinsaturados e polinsaturados exerce enorme influência em seus efeitos 

na saúde e em suas propriedades nutricionais. 

Os ácidos graxos polinsaturados nos quais a primeira dupla ligação 

esta nos três primeiras átomos de carbono contados a partir do grupo metila 

de cadeia de carbonos é conhecida como AC. Graxos n-3 ou w-3; por outro 

lado os ácidos graxos nos quais a primeira dupla ligação esta localizada 

perto do sexto átomo de carbono são conhecidos como ácidos graxos n-6 

ou w-6. A terceira família importante é a dos ácidos graxos n-9 ou w-9, nos 

quais a primeira dupla ligação está localizada no nono átomo de carbono 

contando a partir da extremidade metílica.  

Nos ácidos graxos insaturados, os dois carbonos que participam de 

uma ligação dupla ligam-se cada um a um hidrogênio do mesmo lado da 

ligação, fazendo com que o ácido graxo se curve. Quanto mais ligações 

duplas por ácidos graxos, mais inclina-se a molécula. A hidrogenação de 

ácidos graxos insaturados adiciona hidrogênio aos óleos líquidos, originando 

uma gordura estável e sólida como a margarina.  

Os ácidos graxos trans (AGT) são produzidos através de um 

processo chamado hidrogenação, o qual adiciona hidrogênio a uma 

molécula de gordura e leva os átomos de hidrogênio a alinhar-se em lados 

opostos à dupla   

ligação. 

 
Figura 3: Hidrogenação 

Fonte: https://www.google.com.br/search?gs_rn=20&gs_ri=psy- 

             A ingestão da gordura trans aumenta o LDL- colesterol (colesterol 

ruim) e reduz o HDL- colesterol (colesterol bom). 

 A hidrogenação é realizada com o intuito de modificar a 

composição, estrutura e consistência de um óleo. Seu resultado é a redução 

do grau de insaturação do óleo e aumento de seu ponto de fusão, associado 

ao aumento da estabilidade oxidativa e funcionalidade das frações semi-

sólidas produzidas, seu processo é realizado em tanques herméticos, onde 

o gás hidrogênio é intimamente misturado com o óleo na presença de 0,05 

a 0,20% de catalisador níquel finamente dividido, a temperaturas superiores 

a 180 ºC, com pressões entre 0,5 a 4 atm. No decorrer do processo, algumas 

das duplas ligações dos ácidos graxos são eliminadas, enquanto uma 
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proporção significativa de duplas ligações cis são isomerizadas através de 

conversão cis-trans e de mudança posicional ao longo da cadeia. Com o 

desenvolvimento de técnicas de hidrogenação seletiva, os óleos vegetais 

processados rapidamente substituíram as gorduras animais na dieta dos 

brasileiros. Estas gorduras têm sido largamente empregadas na produção 

de diversos alimentos, como margarinas, coberturas de chocolate, biscoitos, 

produtos de panificação, sorvetes, massas e batatas “chips”, entre outros. 

Um óleo totalmente hidrogenado é obtido quando todas as duplas 

ligações são saturadas no processo. Do contrário, tem-se a hidrogenação 

parcial, usualmente empregada. 

O consumo mundial de AGT tem aumentado desde a década de 20, 

em paralelo com o aumento da produção comercial de margarinas e 

“shortenings”, constituindo-se hoje em proporção significativa da dieta nos 

países ocidentais.    

O principal isômero é representado pelo C 18:1 trans. 

Em geral, os AGT são consumidos em maiores quantidades nos 

países industrializados, com valores médios entre 2 a 8 g/dia, o que 

corresponde a 2,5% do total energético ou a 6–8% do total de energia 

proveniente de lipídios. 

O colesterol é o esterol principal dos tecidos humanos e é 

encontrado apenas nos alimentos de origem animal, especialmente ovos, 

carnes, peixes e aves.Desempenha um papel estrutural importante das 

membranas e nas lipoproteínas e funciona como percursor dos ácidos 

biliares, vitamina D e de hormônios esteróides. 

Na maioria dos países ocidentais, os lipídios da dieta representam cerca de 

30 a 40% das calorias da dieta.Nos países asiáticos e em quase todos os 

países em desenvolvimento, a porcentagem de energia derivada dos lipídios 

da dieta geralmente é muito menor. 
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 Figura 4: Nomes e fontes dos ácidos graxos 

Fonte: https://www.google.com.br/search?gs_rn=20&gs_ri=psy- 

 

2.MATERIAIS E METODO 

 

Este trabalho tratou de uma revisão bibliográfica realizada através de 

pesquisas em livros e artigos científicos com o objetivo de entender o que 

são os Lipídios e conhecer sua importância no organismo humano, suas 

fontes alimentares e seus efeitos da dieta na saúde. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSÃO 
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A indústria alimentícia acrescenta gorduras e óleos na fabricação de 

margarinas, biscoitos, bolos, chocolates, tortas, molhos e outros produtos 

alimentícios manufaturados. Alem de utilizar lipídios naturais, os fabricantes 

acrescentam também gorduras e óleos hidrogenados aumentando o grau de 

saturação dos ácidos graxos no óleo, elevando o ponto de fusão da gordura. 

A maioria dos ácidos graxos é sintetizada no corpo humano, com 

exceção dos ácidos graxos essenciais (AGE) que precisam ser fornecido 

pela dieta. As principais questões de saúde relacionadas a ingestão de 

gordura em adultos, referem-se ao papel do excesso de gordura da dieta na 

doença arterial coronariana, na obesidade e em alguns cânceres.Também 

consideram-se o equilíbrio ideal entre os ácidos w-3 e w-6, no que se refere 

ao risco de trombose e doença arterial coronariana subsequente, e o efeito 

que esse equilíbrio possa ter nas respostas inflamatórias imunológicas. 

O ácido graxo Ômega-3, também conhecido por ácido linolênico, são 

ácidos graxos essenciais que vêm de ambas as fontes: Vegetal e 

Animal.Graças a ele o corpo pode sintetizar ácido eicosapentanoico (EPA) 

e o ácido docosahexanoico (DHA) ,os dois mais importantes ácidos 

presentes nos peixes. Ele reduz o LDL e eleva o HDL. 

O ácido graxo Ômega-6, também conhecido como ácido linoleico, são 

encontrados no óleo de soja, óleo de açafrão, óleo de milho, germe de trigo 

assim como carnes vermelhas. Eles tem potentes efeitos na redução do 

colesterol. Entretanto o excesso pode promover alguns processos 

inflamatórios associados com doenças cardíacas. 

Á medida que consumimos gorduras saturadas, presente principalmente 

nas gorduras animais, elas são armazenadas nas células como triglicérides, 

causando danos ás essas células. Também possui efeito negativo sobre a 

função da insulina. 

A maioria das gorduras trans são encontradas em produtos comerciais 

assados do tipo padarias, margarinas e alimentos fritos.Esses alimentos 

aumentam o risco de doenças cardíacas devido á ação dessas gorduras 

sobre o colesterol. 
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Figura 5: Tipos de gorduras 

Fonte: https://www.google.com.br/search?gs_rn=20&gs_ri=psy-  

    

 A obesidade é atualmente um problema de saúde pública e que 

atinge crianças e adultos de diferentes faixas etárias no país, isso se deve a 

uma alimentação enriquecida de alimentos ricos em lipídios e a ausência de 

atividades físicas regulares sem deixar de resaltar a questão genética de 

cada indivíduo.  

 Outro fator de risco para população é o aumento de doenças 

cardiovasculares que é a principal causa de mortalidade no mundo, e seu 

crescimento está diretamente relacionado com o consumo de lipídios 

dietético, encontrado somente em alimentos de origem animal, o colesterol 

dietético, embora eleve as concentrações sanguíneas de LDL, possui menor 

efeito sobre a colesterolemia, quando comparado com a gordura saturada. 

Para reduzir sua ingestão, deve-se restringir o consumo de vísceras, frutos 

do mar, gema de ovo, embutidos e frios. 

 Assim, uma proposta de alimentação saudável, para prevenção das 

doenças crônicas não transmissíveis, há de propor dietas que estejam ao 
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alcance da sociedade como um todo, e que tenham um impacto sobre os 

mais importantes fatores relacionados às várias doenças. Aumentar o 

consumo de frutas e verduras e estimular o consumo de arroz e feijão são 

exemplos de proposições que preenchem estes requisitos. 

 

4.CONCLUSÕES 

Conclui-se que o consumo de AGT tem aumentado cada vez mais desde 

a década de 20, constituindo-se hoje em proporção significativa da dieta nos 

países ocidentais. Em geral os AGT são consumidos em maiores 

quantidades nos países industrializados com valores médios entre 2 a 8 

g/dia, o que corresponde a 2,5% do total energético ou a 6–8% do total de 

energia proveniente de lipídios.  

As principais questões de saúde relacionadas a ingestão de gordura em 

adultos, referem-se ao papel do excesso de gordura da dieta na doença 

arterial coronariana, na obesidade e em alguns cânceres.  

 Por isso, é mais recomendado o consumo de gorduras do tipo mono-

insaturadas presentes em alimentos como o azeite de oliva, amendoim e 

abacate, pois ela abaixa o LDL e o colesterol total.  
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CAPÍTULO 45 
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1. INTRODUÇÃO 

Os alimentos são a fonte de nutrição dos seres humanos, no entanto, podem 

servir como veículos para agentes patogênicos ou como substrato para micro-

organismos, produtores de substâncias nocivas, o que é indesejável sob o aspecto 

da saúde pública. Surtos causados por Doenças de Origem Alimentar (DOA) 

ocorrem, geralmente, devido a falhas durante o processo de elaboração dos 

alimentos, tais como refrigeração inadequada, manipuladores contaminados, 

contaminação cruzada, utilização de sobras de alimentos e uso de produtos 

inadequados (CARDOSO, 2005). A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que 

um dos erros mais frequentes é a cocção insuficiente e o preparo dos alimentos com 

demasiada antecedência ao consumo (SILVA JR., 2001). 

Durante a produção de refeições servidas em restaurantes verifica-se a 

presença de riscos aos comensais, uma vez que as preparações são produzidas em 

larga escala, o que torna difícil o controle efetivo de todas as etapas. Por isso, essa 

produção deve ser organizada de maneira a distinguir e evitar cruzamentos entre 

circuitos contaminantes (dejetos e utensílios sujos), circuitos limpos (alimentos 

preparados e utensílios limpos), circuitos de operadores e comensais/clientes 

(PROENÇA, 1996). Faz-se necessário um conjunto de recursos físicos adequados, 

tais como instalações, equipamentos e utensílios, além de mão de obra capacitada 

e matéria-prima proveniente de fonte segura e de boa qualidade. Além disso, o fator 

temperatura e a possibilidade de diminuição do tempo de manipulação e 

processamento dos alimentos são meios que podem ser utilizados para a redução 

do risco de contaminação (SILVA JR., 2001).  

Os estabelecimentos de refeições coletivas são responsáveis por significativa 

parcela dos surtos de DOA’s no Brasil. Diversos fatores determinam a sobrevivência 

ou multiplicação dos micro-organismos nos alimentos, sendo o binômio tempo-

temperatura uma combinação eficaz no controle da contaminação (SILVA JR., 2001), 
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sendo essencial para eliminar, prevenir ou minimizar os riscos de DOAs, 

configurando condição de segurança. Alimentos cozidos e deixados em temperatura 

ambiente podem possibilitar a multiplicação dos micro-organismos, e quanto maior o 

tempo de exposição da preparação na zona de perigo, situada entre 10 e 60 ºC, 

maior os riscos da multiplicação microbiana (STORCK; DIAS, 2003).  

Alimentos de origem animal são considerados de alto risco epidemiológico 

devido às suas características intrínsecas, tais como atividade de água, elevado valor 

nutricional e pH próximo a neutralidade, constituindo-se um ótimo meio para o 

desenvolvimento de micro-organismos (FERREIRA; SOBRINHO, 2003). Os perigos 

para a saúde pública devido à microbiota patogênica da carne bovina podem ser 

minimizados caso os processos de refrigeração, temperaturas de estocagem e 

cocção sejam aplicadas e mantidas adequadamente. É igualmente importante a 

adequada manipulação dos alimentos cárneos e o resfriamento rápido dos produtos 

processados à base de carne a temperaturas inferiores a 7 ºC. 

Apesar da maioria das Unidades Produtoras de Refeições (UPRs) possuírem 

o Manual de Boas Práticas (MBP) implantado, poucas realizam o registro de controle 

de processos. A rotina dinâmica das UPRs atrelada à frequente falta de 

conscientização dos profissionais tem resultado no não preenchimento correto das 

planilhas de registros, quando existentes, ou à ideia de que são atividades sem 

função prática e que apenas cooperam para a burocratização das rotinas (FRANTZ 

et al., 2008). Diante do exposto, objetivou-se monitorar e avaliar o grau de adequação 

do binômio tempo x temperatura de preparações cárneas durante o processo 

produtivo de refeições em uma UPR de João Pessoa/PB, visando identificar pontos 

críticos da preparação dos pratos principais oferecidos na unidade. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Na pesquisa, foram avaliadas 12 preparações cárneas, selecionadas de 

forma aleatoriamente. O tempo de exposição das preparações em cada etapa da 

produção (recebimento, inicio e término do armazenamento, descongelamento, pré-

preparo, acondicionamento do alimento pré-preparado, cocção, armazenamento 

intermediário e distribuição) foi determinado utilizando-se relógio digital, levando-se 

em consideração a sobreposição entre algumas etapas. 

As temperaturas foram verificadas no momento do recebimento e no início e 

término de cada etapa do processo produtivo. A verificação das temperaturas ocorria 

das 06h00min às 13h00min, período em que eram elaboradas as preparações 

servidas no almoço, com o auxílio de um termômetro de penetração Cotergavi (-50 

a 199,9 ºC), cuja técnica considera a temperatura do centro geométrico do alimento 

Quando necessário havia acompanhamento da preparação no dia anterior. 

Os dados foram registrados em documento técnico preconizado pelo Manual 

de Boas Práticas (MBP) da empresa fornecedora das refeições, em seguida 

computados no programa Microsoft Office Excel 2010 e apresentados em tabelas. A 

análise e a avaliação do grau de adequação do binômio tempo x temperatura 
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basearam-se nos parâmetros preconizados pela Portaria CVS n° 6 de 10 de março 

de 1999 e pela Resolução RDC n° 216 de 15 de setembro de 2004. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As temperaturas registradas no início de cada etapa do processo de 

elaboração de preparações cárneas servidas em uma UPR de João Pessoa-PB 

encontram-se na Tabela 1. Na etapa de recebimento das carnes utilizadas como 

matérias-primas das preparações todas as amostras (100%) apresentavam 

temperaturas acima do estabelecido pela Portaria CVS nº 6 para alimentos 

congelados (-18 ºC) e refrigerados (-6 ºC), contrapondo os resultados obtidos por 

Frantz et al. (2008), cujo percentual de adequação das temperaturas foi de 88,9% 

para carnes refrigeradas, 39,9% para as congeladas e 15,3% para os pescados. É 

importante considerar todas as etapas do controle do processo produtivo dos 

alimentos, desde, visto que o processo não melhora e/ou recupera as condições da 

mesma (VIOTO; PECORARI, 2007). As temperaturas das matérias-primas e 

ingredientes que necessitam de condições especiais de conservação, como as 

carnes, devem ser verificadas desde a recepção e armazenamento (BRASIL, 2004).  

Tabela 1. Temperaturas (ºC) de preparações cárneas servidas em uma Unidade Produtora de 

Refeições de João Pessoa-PB. 

Matéria prima (preparação) REC ARM DES PP ACON COC INT DIS 

Bife do vazio (Bife ao molho) 0,0 -11,9 -4,2 12,2 7,5 92,1 70,9 76,3 

Lombinho (Estrogonofe de carne) 0,4 -4,6 5,7 12,5 8,5 89,2 82,0 76,9 

Bife do vazio (Bife acebolado) -1,0 -10,7 -2,8 5,6 3,2 99,0 69,1 79,5 

Acém (Isca ao molho) -0,9 -15,8 2,8 5,1 2,1 81,0 80,0 83,0 

Acém (Cozido) -3,6 -16,7 -2,0 -0,1 -0,9 97,6 76,5 67,9 

Carne moída (Carne moída a brejeira) -0,7 -19,8 -4,0 -1,0 -2,1 97,0 89,9 70,1 

Coxa e sobrecoxa (Frango assado) -3,3 -8,2 -2,2 -0,3 -3,3 100,8 65,7 80,5 

Peito de frango (Creme de frango) -5,3 -16,5 -2,7 0,4 -3,1 82,1 78,7 60,6 

Peito de frango (Torta de frango) 1,1 -3,9 -3,6 -2,4 -2,9 98,7 74,3 86,5 

Peito de frango (Frango guisado) -1,7 -15,8 -2,7 0,5 -2,0 83,5 79,8 62,2 

Linguiça calabresa (Linguiça acebolada) 15,8 0,7 1,0 1,9 -3,0 77,0 78,0 68,7 

Polpa de tilápia (Bolinho de peixe) 2,2 -12,7 -1,3 2,7 1,2 70,0 65,3 60,0 

REC: recebimento; ARM: armazenamento; DES: descongelamento; PP: pré-preparo; ACON: 

acondicionamento dos alimentos pré-preparados; COC: cocção; INT: armazenamento 

intermediário; DIS: distribuição. 

 

As temperaturas das carnes congeladas, registradas ao final da etapa de 

armazenamento, encontravam-se de acordo com as especificações da Portaria CVS 
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nº 6, variando entre -3,9 e -19,8 ºC. A linguiça calabresa, produto armazenado em 

temperatura de refrigeração, também se encontrava de acordo com a legislação, 

apresentando temperatura de 0,7 ºC. Carnes congeladas devem ser armazenadas 

em temperaturas de 0 a -5 ºC por 10 dias, -5 a -10 °C por 20 dias, -10 a -18 °C por 

30 dias ou -18 °C por 90 dias (SILVA JR, 2001).  

Ao término do descongelamento, verificou-se que apenas o lombinho, 

utilizado para o estrogonofe de carne, encontrava-se com temperatura inadequada 

(> 4 ºC), representando 8% das amostras. Além disso, o período de 

descongelamento (18h20min) expôs a carne à temperatura ambiente, contribuindo 

para a elevação da temperatura interna da carne acima do limite. Temperaturas de 

descongelamento mais baixas podem propiciar, além de maior segurança do ponto 

de vista microbiológico, maiores lucros, pois a perda de peso é menor. O 

descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar que áreas superficiais dos 

alimentos se mantenham em condições favoráveis à multiplicação microbiana 

(BRASIL, 2004). 

O pré-preparo compreende as atividades referentes ao corte e adição de 

temperos às carnes. Durante esta etapa as carnes podem permanecer por 30 

minutos a temperatura ambiente e até 2 horas em área climatizada (12-18ºC). Na 

UPR estudada, ao término do pré-preparo, 33% das carnes (bife ao molho, 

estrogonofe de carne, bife acebolado e isca ao molho), apresentavam temperatura 

superior a máxima (4 ºC) permitida pela legislação (SÃO PAULO, 1999), variando de 

5,1 a 12,5 ºC. Em relação ao fator tempo, 07 (58%) amostras permaneceram por 

mais de 02 horas na etapa de pré-preparo, limite máximo permitido, pois a UPR 

possui sala de corte de carnes climatizada. Ao avaliar tempo e temperatura de 

preparações cárneas servidas em escolas do município de Natal, Rosa et al. (2008) 

verificou que 11,1% apresentavam-se em desacordo com o padrão de tempo e 

temperatura estabelecido pela legislação na etapa de pré-preparo.  

 A Portaria CVS nº 6 não estabelece critério de tempo e temperatura para 

acondicionamento de carnes pré-preparadas, mas, a RDC nº 216 sugere que sejam 

armazenadas em temperatura de refrigeração (4 ºC) e consumidas num prazo 

máximo de 05 dias. Sendo assim, apenas duas (17%) amostras (bife do vazio – bife 

ao molho e o lombinho – estrogonofe de carne) apresentaram temperatura final 

acima do permitido, provavelmente pelo fato de suas temperaturas iniciais já se 

encontrarem bastante elevadas. No que se refere ao tempo de acondicionamento, 

este não excedeu 05 dias. Esta etapa pode ser considerada ponto crítico de controle, 

pois condições inadequadas tornam o alimento impróprio para o consumo. 

 As temperaturas das amostras (100%) ao término da cocção encontravam-

se em conformidade com a Portaria CVS n° 6 e a recomendação de Silva Jr. (2001), 

que afirmam que o alimento deve atingir 74 °C no seu centro geométrico, 70 °C em 

2 minutos ou 65 °C em 15 minutos. O tratamento térmico deve garantir que todas as 

partes do alimento atinjam temperaturas iguais ou superiores a 70 ºC (BRASIL, 

2004). Aguiar et al. (2003), ao avaliar tempo e temperatura de preparações quentes 
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servidas pelo serviço de alimentação escolar de Cajamar-SP, obtiveram, para carne 

de panela e frango refogado, temperaturas de 96,5 e 97 °C, respectivamente, 

semelhantes ao valores encontrados neste estudo para o Cozido e Carne Moída à 

Brejeira. Ao avaliarem tempo e temperatura de preparações cárneas servidas em 

escolas no município de Natal, Rosa et al. (2008) registraram valores variando de 91 

a 93,6 ºC ao final da cocção. A temperatura de cocção é um fator importante em 

relação ao controle das condições sanitárias do alimento. Ao avaliar a presença de 

micro-organismos em carnes in natura e em preparações prontas servidas em 

escolas estaduais de Poços de Caldas–MG, Vieira et al. (2005) observou redução 

dos micro-organismos mesófilos após a cocção.  

Após a cocção as preparações não eram encaminhadas imediatamente às 

pistas de distribuição, por isso o armazenamento intermediário era realizado em 

pass-through e banho-maria. Ao término desta etapa verificou-se que as 

temperaturas das 12 preparações reduziram, provavelmente devido à abertura e 

fechamento constante do equipamento (pass-through) e ao empilhamento de várias 

cubas no banho-maria, estando apenas a cuba de baixo em contato direto com a 

água. No entanto, as amostras (100%) apresentaram temperaturas inferiores a 65 

ºC, temperatura mínima para conservação de preparações quentes.  

O armazenamento de alimentos em sistema de manutenção de calor visa 

assegurar a qualidade microbiológica, mas se a temperatura não for rigorosamente 

controlada, esta etapa pode se tornar um meio adequado para estimular a 

germinação de esporos e o crescimento de bactérias, principalmente se o alimento 

permanecer por um longo período de tempo (BANDEIRA et al., 2008). Neste estudo 

verificou-se que as preparações não permanecerem por mais de 01 hora no pass-

through ou banho-maria. O tempo entre preparação e distribuição de alimentos deve 

ser programado para que não haja diferença de temperatura entre o início e o final 

do processo produtivo. Vale ressaltar que a forma como esses alimentos serão 

armazenados após a cocção também influenciará (BAZANELLA; MARTINS, 2009). 

Durante a distribuição, as preparações (100%) apresentaram o binômio tempo 

x temperatura de exposição adequado, já que estas permaneceram por um período 

de tempo inferior a 3 horas na pista de distribuição com temperaturas iguais ou 

superiores a 60 ºC. Diferente do observado no presente estudo, Rosa et al. (2008) 

obtiveram temperaturas iniciais de distribuição variando entre 48,1 e 54,2 ºC e finais 

de 4,0 e 10,6 ºC, bastante inferiores às temperaturas finais de cocção, provavelmente 

devido à inexistência de equipamentos de manutenção do calor. Frantz et al. (2008) 

registraram um percentual de adequação de temperatura de 97,14% na etapa de 

distribuição das preparações cárneas. A distribuição é a etapa onde os alimentos 

estão expostos para o consumo imediato, e para que não ocorra multiplicação 

microbiana deve haver o controle de tempo e temperatura.  

De acordo com os resultados obtidos, destaca-se a importância da 

manutenção das temperaturas adequadas dos alimentos, com destaque para os 

produtos processados de carnes, com vistas à redução do risco de contaminação 
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microbiológica e recontaminação ou exposição dos micro-organismos a condições 

adequadas de multiplicação, desde o recebimento da matéria-prima, passando por 

todas as etapas do processo produtivo, até a distribuição do produto acabado 

(BAZANELLA; MARTINS, 2009). Na Figura 1 pode-se visualizar o percentual de 

inadequação das temperaturas das preparações cárneas, avaliadas nas diversas 

etapas do processo produtivo.  

 
Figura 1. Percentual de inadequação das temperaturas de preparações cárneas 

servidas em uma Unidade Produtora de Refeições de João Pessoa-PB.  

 

4. CONCLUSÕES 

A UPR possui boas condições para o fornecimento de refeições no que se 

referem à estrutura física, equipamentos e colaboradores, o que contribuiu para a 

adequação da maioria das temperaturas verificadas. No entanto, o recebimento, o 

descongelamento e o pré-preparo apresentaram-se como pontos críticos de controle, 

tanto em relação à temperatura, quanto ao tempo de exposição do alimento, pois 

quando não controlados podem comprometer de forma significativa a qualidade das 

preparações, com consequente risco à saúde dos comensais.  
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CAPÍTULO 46 

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO DO QUEIJO COALHO 

COMERCIALIZADO NOS ESTABELECIMENTOS FORMAIS 

E FEIRAS LIVRES NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 
 

Gilcean Silva ALVES 

Helga Chaves de BRITO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O leite é matéria prima para a fabricação de diversos produtos 

lácteos, e dentre estes produtos, o queijo aparece como sendo o mais 

consumido e possuindo alto valor nutritivo. Além do aspecto 

nutricional,possui também um grande valor cultural, uma vez que o seu 

processo produtivo está ligado à cultura do povo e da região. 

O queijo é um dos produtos mais suscetíveis a contaminações 

microbianas, em razão dos vários processos envolvidos na sua fabricação, 

como a pasteurização do leite, coagulação, corte do coágulo, enfermagem, 

salga e maturação. Além disso, a contaminação cruzada durante ou após o 

processamento (armazenamento e transporte) pode contaminar esses 

alimentos (BALBANI, BUTUGAN, 2001). 

O perfil microbiológico é o principal parâmetro para qualificar o leite 

e os seus derivados. Grupos específicos de microrganismos são 

pesquisados para esse fim, como os mesófilos, coliformes e Salmonella. A 

presença de altos níveis de contaminação microbiana em leite e em seus 

derivados compromete a qualidade desse alimento. 

De acordo com Carvalho, Viotto, Kuaye (2007) os queijos frescos 

e macios constituem um meio adequado para o crescimento de muitos 

patógenos e têm sido frequentemente relacionados a diversas doenças 

transmitidas por alimentos em muitos países. Dessa forma, as 

características microbiológicas normalmente aumentam o risco potencial da 

incidência de patógenos em queijos.  
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Contagens elevadas de bactérias do grupo coliformes são 

freqüentemente observadas no queijo-coalho, sugerindo que foram 

produzidos em condições de higiene inadequadas. A presença de coliformes 

fecais ou termotolerantes em alimento é indicativa de que houve contato 

direto com material fecal (DUARTE et al., 2005). 

A comercialização do queijo de coalho é feita em supermercados 

e feiras livres, e, normalmente, chega aos pontos de vendas por produtores 

que repassam o produto sem uma rigorosa inspeção e controle de qualidade 

prévia. 

 É extremamente importante conhecer o perfil microbiológico do 

queijo de coalho comercializado no Brasil, através de trabalhos executados 

que abordem elementos como os coliformes totais, Escherichia coli e 

Salmonella sp., como microrganismos indicadores higiênico sanitários, o que 

propicia a identificação das condições de produção e comercialização do 

queijo de coalho. O presente trabalho teve por objetivo diagnosticar 

microbiologicamente o queijo de coalho comercializado em 

estabelecimentos formais e feiras livres no município de João Pessoa PB. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras foram adquiridas aleatoriamente em estabelecimento 

comerciais formais e não formais na cidade de João Pessoa PB. As análises 

foram realizadas em triplicata seguindo a mesma metodologia. A 

determinação de coliformes totais foi realizada através da técnica dos tubos 

múltiplos. Os meios de cultura foram autoclavados a 121°C por um período 

de 15 minutos enquanto que as vidrarias foram esterilizadas 180°C por duas 

horas. Para realização da análise pesou-se assepticamente 25 g da amostra 

do queijo e adicionou-se a 225 mL de água peptonada tamponada a 0,1%. 

A amostra foi diluída com auxilio de um liquidificador doméstico. Para a 

determinação do NMP/g de Coliformes Totais utilizou se a técnica de tubos 

múltiplos, na qual foram utilizados nove tubos, agrupados de três em três 

conforme a diluição, e posteriormente agrupados para fazer a contagem 

utilizando a Tabela do Número Mais Provável por 100 ml, para séries de 3 

tubos com inóculos de 10 ml, 1,0 ml e 0,1 ml, e respectivos intervalos de 

confiança 95%. Para coliformes totais e fecais utilizou-se tubos de ensaios 

com os meios caldo Lauril sulfato triptose, Verde Brilhante e meio de cultura 

Echerichia coli. As amostras foram incubadas a 44,5° e 35°C por 24 e 48 

horas, respectivamente. 
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A presença de bolores e leveduras foi feita através da contagem de 

colônia por unidade em placas de Petri, em um período de 72 horas. Os 

fungos alteram alimentos, pois produzem enzimas que hidrolisam proteínas, 

lipídeos e carboidratos, dando origem a uma série de produtos dessa 

degradação, que promovem modificação na coloração, aparência 

desagradável, perda de sabor e também produção de metabólitos tóxicos, 

conhecidos como micotoxinas, tornando-os impróprios para o consumo. 

A presença de fungos tipo bolores e leveduras em número elevado 

podem indicar deficientes condições higiênicas de equipamentos, falhas no 

processamento e/ou armazenamento, além de matéria prima 

excessivamente contaminada. Esses microrganismos juntamente com os 

coliformes são considerados os principais responsáveis pela deterioração de 

queijos. 

Na atual legislação brasileira não existem limites de bolores e 

leveduras para os queijos minas, coalho, colonial, tipo minas e requeijão.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A contaminação microbiológica de produtos derivados do leite 

pode ter várias origens como: uso de leite cru ou mal pasteurizado; falhas 

após pasteurização do leite; equipamentos inadequados e/ou falha na 

higienização; contaminação cruzada com outros produtos; contaminação no 

armazenamento; contaminação nos locais de comercialização, etc., e isso 

tudo reflete diretamente na ausência da adoção das boas práticas de 

fabricação. A legislação brasileira (RDC) apresenta limite de tolerância de 

coliformes termotolerantes de 5,0 x102NMP/g de amostra e a Anvisa, 

conforme Resolução – RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001, determina 

ausência de Salmonella em 25g do produto. 

A contagem de coliformes totais é utilizada como indicador 

higiênico, e a presença de coliformes 45º C e E. coli nas amostras indica que 

material fecal entrou em contato com o alimento, de forma direta ou indireta, 

o que implica dizer que outros patógenos entéricos podem estar presentes 

no queijo. 
Tabela 01: Determinação de coliformes totais, fecais, bolores e leveduras no queijo coalho 

N° da amostra Coliformes 45° 

NMP 

E. coli 

NMP 

Bolores e leveduras 

1 3 3 4,2 x 102 

2 6 4 9,7 x 102 
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3 43 14 2,3 x 102 

4 39 4 21,6,3 x 102 

5 4 0 7,8 x103 

6 43 0 1,3 x103 

7 9 28 9,8 x 102 

8 4 11 39,33 x102 

9 0 6 9 x 103 

10 4 0 6,1 x 102 

11 0 64 20,8 x 102 

12 11 3 10,3 x 102 

13 2.400 43 20,33 x103 

14 2.400 28 24,67 x 103 

15 46 11 4,2 x 102 

Das 15 amostras coletadas 08 apresentaram valores acima dos 

preconizados pela legislação que é de 5,0 x102NMP/g por amostra. 

Com valores acima do estabelecido pela legislação, pode-se 

questionar a qualidade da matéria prima, e reafirmar a ausência das boas 

práticas de fabricação, o que leva ainda a uma condição crítica, pois como 

as amostras foram coletadas em pontos comerciais, os produtos chegaram 

a mesa do consumidor sem o devido controle de qualidade, e estes muitas 

das vezes o consome cru, levando os patógenos diretamente ao seu trato 

intestinal, favorecendo assim a instalação de DTA. 

 

4. CONCLUSÕES 

A maior parte dos queijos analisados apresentou uma grande 

quantidade de agentes microbiológicos, dessa forma, estão em desacordo 

com a legislação vigente, confirmando falhas no controle da qualidade, 

procedimentos higiênicos inadequados durante a fabricação, manutenção 

em temperaturas inadequadas e uso de matéria prima de baixa qualidade 

higiênica. O consumo destes queijos constitui motivo de preocupação para 

as autoridades sanitárias, por representar um risco a saúde dos 

consumidores, além de comprometerem a qualidade do mesmo. 

Recomenda-se a aplicação mais efetiva dos princípios de higiene 

e sanitização na elaboração dos queijos, visando oferecer produto com 

qualidade microbiológica aceitável e aumentar sua vida de prateleira. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A produção de queijos apresenta grande importância econômica, 

sendo o Brasil o sexto maior produtor mundial (PENNA et al., 2002). Cerca 

de 20 milhões de litros de leite são produzidos aqui no Brasil e 60% são 

destinadas à fabricação de queijos, ilustrando a importância social e 

econômica do produto (MONTEIRO et al., 2007). 

No Nordeste há a predominância de queijos fabricados com leite cru 

sem os devidos cuidados de higiene, em pequenas propriedades rurais que 

não adotam as Boas Práticas de Fabricação, não apresentando segurança 

microbiológica e padronização (FEITOSA et al., 2003). Devido a esta falta 

de identidade, o mercado recebe produtos com características diversas. 

Quanto ao queijo de manteiga, considerado produto típico nordestino, 

existem poucos estudos sobre suas características. Seu processamento 

consiste basicamente na coagulação do leite integral ou desnatado, 

dessoragem da coalhada obtida por acidificação, com adição de água ou 

leite e a adição de manteiga da terra ou óleo vegetal à coalhada fundida. 

Recentemente, foi producido o Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade publicado na Instrução Normativa n° 30, de 26/06/2001 (BRASIL, 

2001). 

O queijo de manteiga é um importante derivado do leite, apreciado 

tanto pelo seu valor nutritivo como pelo seu sabor. No entanto, as condições 

de processamento, armazenamento e comercialização podem comprometer 
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suas características organolépticas, bem como, torná-lo impróprio para 

consumo, em virtude da contaminação por microrganismos responsáveis por 

toxinfecções alimentares (SÁ et al., 2003).  

Este trabalho tem objetivou diagnosticar as condições de 

processamento do queijo de manteiga comercializado no sertão paraibano 

e avaliar as características microbiológicas e físico-químicas. 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

Devido o elevado número de queijeiras que produzem artesanalmente 

o queijo tipo “manteiga”, no Sertão da Paraíba, fez-se indispensável a 

realização de uma seleção dos estabelecimentos que foram avaliados nesta 

pesquisa. Primeiramente, foi realizada uma visita às instalações de cada 

queijeira, ocasião em que foi executado o levantamento completo das 

condições de funcionamento, incluindo número de fornecedores, volume 

produzido, número de funcionários, de tanques de recepção, entre outros, 

para obtenção destes dados aplicou-se um check list através do qual as 

indústrias foram avaliadas quanto: ao processo produtivo, avaliação das 

instalações, do pessoal, controle de pragas, manutenção e calibração dos 

equipamentos. Foram então selecionadas seis queijeiras, localizadas no 

sertão, interior da Paraíba, denominadas nos resultados de Q1, Q2, Q3, Q4, 

Q5 e Q6. 

Foram coletas cerca de 300g de queijo tipo manteiga. As coletas 

foram realizadas a cada 15 dias, durante um período de seis meses, sendo 

as amostras identificadas e transportadas até o Laboratório de Microbiologia 

de Alimentos /UFCG - Campus Pombal, devidamente acondicionadas em 

caixas isotérmicas contendo gelo. No laboratório, as amostras foram 

pesadas e preparadas para as análises microbiológicas e físico-químicas.  

Foram avaliadas inicialmente, à contagem de bactérias aeróbias 

mesófilas viáveis (CTM), determinação do Número Mais Provável (NMP) de 

coliformes a 35°C e a 45ºC, pesquisa de Escherichia coli, contagem de 

Staphylococcus spp e contagem de Bolores e Leveduras, segundo 

metodologias descritas na Instrução Normativa nº 62, De 26 de Agosto de 

2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

(BRASIL, 2003). Em seguida determinou-se pH, acidez em ácido lático, % 

de gordura, % Umidade, % Cinzas, Teor de Cloretos, % Proteínas e Teor de 

Amido. Todas as análises físico-químicas realizadas seguiram metodologia 

recomendada pelo MAPA (IAL, 2008; BRASIL, 2006). 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos no questionário (Check list) revelaram que na região 

do sertão da Paraíba 100% da ordenha é realizada manualmente. Os 

produtores realizam a filtração do leite e maior parte das queijeiras 

pesquisadas encontra-se na faixa de alta produção, pois estas produzem 

mais de 50 Kg/dia, recebendo entre 300L a 4000L de leite/dia. O leite 

utilizado no processamento é 90% proveniente de outras fazendas, sendo 

apenas 10% produzido nas próprias fazendas. Somente 15,38% (2 

queijarias) realizam teste de acidez do leite na recepção do mesmo. Em 

33,33% (2) das queijarias não utilizam manteiga da terra (manteiga de 

garrafa) em suas formulações. Em 66,67% (4) das queijarias não realizavam 

adequadamente a higiene da fábrica, máquinas e utensílios, utilizam no 

processamento água de poços artesianos, cisternas e de caixas d’água. Foi 

possível ainda durante as visitas realizadas observar a presença de insetos 

(moscas, abelhas, baratas, entre outros) nas áreas de recepção, 

processamento e armazenamento. Constatou-se que 90% dos 

manipuladores não apresentavam higiene pessoal satisfatória. No entanto 

100% dos produtores demonstraram enorme interesse em melhorar a 

qualidade do queijo de manteiga por eles produzido.  

Os valores médios dos teores de Umidade (a), Cinzas (b), Cloretos (c) 

e Proteínas (d) podem ser observados na Figura 1.  

Todas as amostras (100%) apresentaram valores de umidade (Figura 

1a) dentro do recomendado pelo Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade de Queijo de Manteiga, de 54,9% no máximo e por isso, está 

classificado como um queijo de média alta umidade (BRASIL, 2001), 

indicando que quanto maior a % de umidade, maior a atividade de água (aw), 

acarretando ao alimento um processo de deterioração mais rápido. Os 

teores de cinzas dos queijos de manteiga (figura 1b) variaram entre 1,93 a 

3,15% estes são superiores aos encontrados na literatura, quando esta se 

refere a queijos de manteiga industrializados, o que mostra um alto grau de 

impurezas dos queijos comercializados (CAVALCANTE, 1991). Na análise 

de cloretos (Figura 1c) houve variação entre 0,97% e 1,45%, ficando nítida 

a falta de padronização entre os queijos produzidos e comercializados no 

sertão da Paraíba. Os teores de proteínas dos queijos de manteiga variaram 

entre 6,96% e 10,25%, comparando-os com o exigido pela legislação 

(mínimo de 5%), todas as amostras apresentaram valores dentro do padrão 

estabelecido (BRASIL, 2001a). 
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Figura 1: Médias dos resultados das análises físico-químicas para porcentagens de teor de 

Umidade (a), Cinzas (b), Cloretos (c) e Proteínas (d) realizadas nas amostras de queijo de 

manteiga obtidas no sertão da Paraíba. 

Os valores médios dos teores de pH (a), Acidez Total Titulável (b), 

Gordura (c) e Amido (d) podem ser observados na Figura 2. As amostras de 

queijo de manteiga analisadas apresentaram valores médios de pH e Acidez 

total titulável, variando de 5,71 a 6,56 e de 0,22% a 0,48%, respectivamente, 

comparando estes valores com os obtidos por Guerra (2003), em estudo 

sobre a influência do sorbato de potássio sobre o tempo de validade do 

queijo de manteiga, o mesmo encontrou valores de pH entre 5,9 e 6,0 e 

acidez de 0,11% a 0,22% nas amostras analisadas, podemos afirmar que as 

amostras analisadas apresentaram resultados superiores, podendo estar 

diretamente relacionado as elevadas cargas microbianas das amostras, as 

quais são os principais agentes na transformação da lactose em ácido 

láctico. 

De acordo com a Instrução Normativa nº 30, quanto à porcentagem 

de gordura os queijos podem ser classificados como (BRASIL, 2001a): 

Queijo gordo (Entre 45 e 59,9 %); Queijo semi-gordo (Entre 25 % e 44,9 %); 

Queijo magro (Entre 10 % e 24,9 %); Queijo Desnatado (Menos de 10 %), 

enquadrando as amostras estudadas neste trabalho, as amostras 2, 3, 4 e 6 

são considerados queijos magros, a amostra 1 é considerada como queijo 

semi-gordo e a amostra 5 está classificada como queijo gordo. Os teores de 

gordura variaram entre 23% a 46,1% e são diferentes dos encontrados na 
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legislação que é entre 25% a 55% (BRASIL, 2001a), sendo que 4 (66,67%) 

das 6 amostras (100%) analisadas apresentam valores inadequados, 

portanto, entende-se que a quantidade de manteiga de garrafa utilizada na 

formulação das amostras analisadas é abaixo do recomendado. Foi 

detectada a presença de amido (Figura 2d) em uma amostra (17%) de queijo 

de manteiga das seis amostras analisadas. Nassu et al (2003) encontraram 

resultados semelhantes ao analisarem 13 amostras de queijo manteiga em 

Fortaleza-CE, com três (23%) amostras positivas para presença de amido, 

indicando que essa prática é realizada entre os produtores desse tipo de 

queijo. Em queijos, o amido é utilizado como espessante, porém esta é uma 

prática condenada pelos órgãos oficiais. 

 
Figura 2: Médias dos resultados das análises físico-químicas para porcentagens de teor de pH 

(a), Acidez Total Titulável (b), Gordura (c) e Amido (d) realizadas nas amostras de queijo de 

manteiga obtidas no sertão da Paraíba.  

 

No Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para 

Alimentos (BRASIL, 2001b), cuja tolerância de coliformes a 45 ºC é de 5x103 

NMP/g em queijos de alta umidade, não há menção de limites para 

coliformes a 35ºC. Com base no limite estabelecido, 100% das amostras 

estão dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos na legislação. Para 

o teste de Escherichia coli 100% das amostras não confirmaram presença 

deste patógeno. 
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Os resultados para a análise de Staphylococcus spp estão dispostos 

na Figura 3, na qual 6 (100%) amostras estavam acima do limite permitido 

pela legislação, os valores encontrados variaram entre 2,7×103 a 1,1×105 

Unidades Formadora de Colônia/grama (UFC/g) de Staphylococcus spp. 

 

 

 

Na Figura 4 pode-se observar os resultados das médias para 

contagem de bactérias aeróbias mesófilas, que variaram de 3,3 x 104 UFC/g 

a 1,3 x 105 UFC/g (Figura 4). Embora não existam padrões recomendados 

pela legislação brasileira quanto a presença desse grupo de microrganismo 

no queijo de manteiga, a elevada presença desses microrganismos é um 

fator preocupante devido ao risco oferecido à saúde dos consumidores, uma 

vez que demonstra a baixa qualidade microbiológica do alimento em 

decorrência da má qualidade da matéria prima e/ou higiene inadequada 

durante o processamento e/ou armazenamento (FEITOSA et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5: Média do Crescimento de bolores e leveduras, em queijos de manteiga 

comercializados no sertão da Paraíba. 
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Figura 3: Média da ocorrência de Staphylococcus 
spp em queijos de manteiga comercializados no 
sertão da Paraíba. 

 
Figura 4: Média do Crescimento de bactérias aeróbias 
mesófilas, em queijos de manteiga comercializados no 
sertão da Paraíba. 
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Na análise de contagem de bolores e leveduras variou de 1,2 x 102 

UFC/g a 3,9x104 UFC/g nas amostras de queijo de manteiga produzidas e 

comercializadas no sertão da Paraíba. Esse elevado número sugere que os 

queijos foram processados sob condições higiênicas insatisfatórias, 

comprometendo a qualidade e a validade do produto, uma vez que bolores 

e leveduras são potenciais deterioradores de produtos láticos. Florentino & 

Martins (1999) observaram em queijo de manteiga contagens desses 

microrganismos entre 2,0 x 102 UFC/g a 1,1 x 103 UFC/g. 

4.CONCLUSÕES  

Os resultados das análises microbiológicas e físico-químicas 

realizadas nas queijarias do sertão da Paraíba evidenciaram que a maioria 

dos queijos de manteiga produzidos, encontram-se impróprios ao consumo 

humano. Pode-se associar esse resultado a falta de atendimento dos 

requisitos das Boas Práticas de Fabricação, entre outros fatores que 

comprometem sob o ponto de vista microbiológico e sanitário o produto final.  

Pode-se afirmar que dos queijos de manteiga produzidos e 

comercializados no sertão paraibano, muitos não apresentam segurança 

alimentar visto que 100% deles apresentaram taxas de Staphylococcus spp 

acima do permitido pela legislação.  
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1.INTRODUÇÃO 

O Brasil é considerado o terceiro maior centro de diversidade da 

família Cactaceae totalizando aproximadamente 200 espécies (SOUZA; 

LORENZI, 2005), sendo muitas destas espécies endêmicas da Caatinga 

Nordestina, e que necessitam de maiores estudos (TAYLOR; ZAPPI, 2004). 

O nordeste brasileiro ocupa uma área de 1.548.672 km², dos quais 

960.461 km² (62%) são considerados como sendo semiáridos (MELLO 

NETTO et al., 1992, apud LEMOS, 1999). O semiárido nordestino é 

predominantemente ocupado por planaltos sedimentares e depressões 

cristalinas, com chuvas concentradas num período de 3 a 5 meses, 

precipitação média anual em torno de 400 a 800 mm, ocasionando um 

regime pluvial de distribuição irregular, sendo ocupado por espécies vegetais 

caducifólias espinhosas da formação caatinga além da ocorrência de outros 

tipos vegetacionais transicionais associados a outras formações vegetais da 

região Nordeste (FERRI, 1980) 

As Cactáceas são dicotiledôneas suculentas de diversos hábitos, 

podendo ser árvores, arbustos, trepadeiras, epífitas ou geófitas; hastes 

(talos) podem ser colunares, roliços, globulares, tuberculados, em forma de 

costeletas, asas ou achatados, geralmente segmentados sem folhas e com 

espinhos. A família é composta de 100 gêneros e 1500 espécies, 

distribuídas quase exclusivamente nas regiões secas das Américas 

(BARTHLOTT; HUNT, 1993). 
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O Gênero Cereus pertence à subfamília Cactoideae, grupo 

Cereoideae; compreende plantas tipo árvore ou arbustos de hastes (talos) 

eretos e significa, tanto em grego quanto em latim, “tocha”, provavelmente 

devido ao formato de candelabro do primeiro cacto conhecido. Em 1909, 

Riccobono dividiu o gênero e criou a denominação Piptanthocereus, hoje 

com 24 espécies. Estas espécies possuem flores, frutos e espinhos 

semelhantes e estão presentes desde as Índias até a América do Sul 

(BRITTON; ROSE, 1998). 

Muitas espécies possuem valor ornamental, o que as tornam 

economicamente viáveis pela variedade de formas e porque são fáceis de 

cultivar, não são plantas muito exigentes, sob o ponto de vista técnico, 

necessitam de poucas regas, pois são adaptadas a climas secos, 

necessitam de poucos tratos culturais sendo cultivadas como alimentares, 

ornamentais, paisagísticas e fitoterápicas (BARBOSA, 2011). 

A exploração econômica do facheiro através do processamento de 

farinha tendo como finalidade o emprego na alimentação humana pode 

representar uma alternativa de significância ecológica, econômica e social 

para a região do semiárido. Apesar de essa cactácea ser utilizada há 

bastante tempo principalmente na alimentação animal como suplemento 

alimentar nos longos períodos de secas que ocorrem na região, não existe 

relatos científicos do seu emprego na alimentação humana na forma de 

produtos industrializados elaborados a partir da farinha. A qualidade interna 

das polpas, em geral, e suas características, são conferidas por um conjunto 

de constituintes físico-químicos, responsáveis pelo sabor e aroma próprios, 

sendo importantes na sua aceitação final, além de caracterizar a matéria-

prima, também são utilizados no controle de qualidade do produto final 

(BRASIL, 2000). Este trabalho foi realizado com o objetivo de se produzir 

farinha da polpa e da casca do facheiro, em estufa com circulação de ar, nas 

temperaturas de 60, 70, 80 e 90 ºC, e de estudar suas características 

microbiológicas. 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

O presente trabalho foi desenvolvido nos laboratórios do Centro 

Vocacional Tecnológico (CVT – UFCG Pombal) Utilizou-se como matéria-

prima para a produção de farinha, o Cereus squamosus (facheiro) 

proveniente da serra do Moleque no Sítio Mocambo, localizado a 19 km do 

centro do município de Pombal PB. 

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA FARINHA ELABORADA A PARTIR DE Cereus squamosus 
(FACHEIRO) EM DIFERENTES TEMPERATURAS 



382 

 

O facheiro foi coletado nos meses de fevereiro a abril de 2012, 

normalmente as 6:00 da manhã. Foram coletados quatro caules com 

aproximadamente 4,2 m de altura, e 59 mm de diâmetro. Após a coleta, os 

facheiros foram acondicionados em caixas de papelão e transportados para 

o laboratório do CVT - UFCG Câmpus Pombal, em seguida separou-se 

cuidadosamente todos os espinhos, a polpa e a casca, que foi cortada em 

pedaços medindo 50 cm de comprimento, os mesmos foram submetidos à 

secagem utilizando estufa com circulação forçada de ar, utilizou-se os 

seguintes tratamentos l, 60°; ll, 70° C; lll, 80º C e lV, 90° C.  

A moagem dos caules foi realizada em moinho de facas, a massa foi 

moída por 4 lâminas de aço inoxidável. Após a obtenção da farinha do 

facheiro, armazenou-se em sacos plásticos esterilizados e foram 

acondicionados em BDO em 4° C. 

Análises microbiológicas foram realizadas teste presuntivo, as 

análises para determinação do Número Mais Provável de coliformes a 35 e 

a 45ºC, provas bioquímicas de Escherichia coli através do meio eozina azul 

de metileno, contagem de bolores e leveduras, Psicotrópicos, Bacillus 

cereus. Estas análises foram feitas seguindo os procedimentos descritos 

pela metodologia (Brasil, 2003). 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 01: Análises microbiológicas das farinhas do Facheiro (polpa e casca) em        função 

da temperatura de secagem. 

 

 

Farinha 

Parâmetros microbiológicos 

Coliformes a 

45ºC (NMP/g) 

Bacillus 

cereus 

(UFC/g) 

Bolores e 

Leveduras 

Psicotróficos Salmonella 

sp/25g 

FP 60º C Ausente 29,2 x 103 1,30 x 101 Ausente Ausente 

FP 70°C Ausente 16,0 x 103 Ausente Ausente Ausente 

FP 80º C Ausente 259,6 x 103 4,42 x 102 Ausente Ausente 

FP 90º C Ausente 342,0 x 103 9,50 x 101 Ausente Ausente 

FC 60ºC Ausente 4,4 x 103 4,56 x 103 Ausente Ausente 

FC 70ºC Ausente Ausente 3,83 x 101 Ausente Ausente 

FC 80ºC Ausente 15,4 x 103 1,02 x 103 Ausente Ausente 

FC 90ºC Ausente 6,4 x 103 3,33 x 100 Ausente Ausente 

PADRÃO 

(Legislação) 

102 3 x 103 - - Ausente 
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 A partir dos resultados obtidos na análise microbiológica 

encontradas em farinhas de facheiro polpa e casca em diferentes 

temperaturas observou-se que para coliformes a 45ºC estão ausentes, 

indicando que as farinhas elaboradas não apresentaram condições 

insatisfatórias na produção e/ou manipulação do alimento.  

Na análise de Bacillus Cereus apenas não houve presença na 

amostra de FC 90º C, as demais se encontram acima do permitido pela 

legislação vigente que é de 3 x 103UFC⁄g. A contaminação de alimentos por 

B. cereus constitui não somente uma importante causa de deterioração, mas 

também está associada à ocorrência de dois tipos de síndrome, devidos à 

ingestão de alimentos contaminados com cepas patogênicas produtoras de 

toxinas, uma emética e outra diarréica (MINNAARD et al., 2001; AGATA et 

al., 2002; MCELROY et al., 2000; TSEN et al., 2000). A toxina do tipo 

emético é pré-formada no alimento, enquanto que a do tipo diarréico é, muito 

possivelmente, produzida no trato intestinal, sendo os fatores de virulência 

ainda não completamente caracterizados (MINNAARD et al., 2001; 

GHELARDI et al., 2002; GRANUM et al., 1994). 

Não foi detectada a presença de Salmonella sp e psicotróficos em 

nenhuma amostra de farinha de facheiro, podendo ser assim considerada 

própria para o consumo humano. Vale salientar que a Salmonella é um dos 

principais responsáveis de surtos de DTA’s, que se caracterizam por 

sintomas que incluem diarréia, febre, dores abdominais e vômitos. As 

Bactérias psicrotróficas são aquelas capazes de se desenvolver em 

temperaturas abaixo de 7ºC (FRANK et al., 1992), pode elevar sua carga 

microbiota em condições precárias de higiene, suas enzimas são capazes 

de degradar as proteínas e gordura do leite.  

Em relação a bolores e levedura as amostras FC 60° C e as FP, FC 

80° C foram as que apresentaram contaminação. A contagem de altas 

colônias para bolores e leveduras, ocorre pela exposição ao ar livre, sem 

qualquer controle da temperatura, bem como, o produto não sãos 

embalados, o que facilita a ação deteriorante destes. 

4.CONCLUSÕES  

A contagem microbiológica para coliformes, fungos e leveduras 

manteve-se ao longo do processamento, demonstrando que o produto 

esteve apropriado para o consumo durante o tempo total estudado; 
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Os resultados encontrados neste estudo mostram que a farinha de 

Cereus squamosus (Facheiro) poderá apresenta propriedades funcionais 

tecnológicas desejáveis, representando uma alternativa viável e de baixo 

custo para serem utilizadas como ingredientes em sistemas alimentares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Os óleos essenciais são uma mistura natural complexa de metabólitos 

voláteis oriundos do metabolismo secundário das plantas que conferem 

propriedades aromáticas, atraindo insetos polinizadores e regulando a 

transpiração (MARTINS et al., 2003). Podem ser isolados de diversas partes 

da planta (flores, brotos, sementes, folhas, ramos, córtex, caules, frutas e 

raízes), por métodos de prensagem, enfloração, extração com solventes 

orgânicos, extração por CO2 supercrítico e destilação a vapor, sendo 

bastante importante a escolha do método de extração, pois pode influenciar 

na composição dos constituintes desses óleos. (SIMÕES, 2001), 

As características qualitativas dos extratos vegetais, e como 

consequência seus efeitos in vitro ou in vivo, dependem do local e época da 

colheita das plantas, pois fatores ambientais e a sazonalidade influenciam 

na biossíntese desses metabólitos secundários (CUNHA JUNIOR; 

SCHEUERMANN, 2005). Os principais constituintes bioativos dos óleos 

essenciais são hidrocarbonetos, álcoois simples e terpênicos, aldeídos, 

cetonas, fenóis, ésteres, éteres, óxidos, peróxidos, furanos, ácidos 

orgânicos fixos, lactonas, cumarinas, compostos de nitrogênio e enxofre, e 

homólogos de fenilpropanóides em diferentes concentrações, dentre os 

quais, um composto farmacologicamente ativo é majoritário (SANTURIO et 

al, 2007).  

Os óleos essenciais de maneira geral apresentam atividade contra 

uma ampla variedade de micro-organismos: vírus, fungos, protozoários e 

bactérias. A estrutura química dos componentes presentes nos extratos 

vegetais é determinante em seu modo de agir e na sua atividade 

antibacteriana, podendo desempenhar ação bactericida ou bacteriostática, 

de acordo com a concentração utilizada. 
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Dentre os óleos essenciais de plantas estudados, o óleo essencial de 

Origanum vulgare L. (orégano) vem ganhando destaque, principalmente em 

pesquisas que objetivam sua utilização em indústrias de alimentos, sendo 

este aplicado como aditivo natural em substituição aos produtos sintéticos 

(SOUZA et al., 2007). Esta planta aromática é uma erva ereta, que se 

apresenta com até 50 cm de altura, pilosa, com ramos ascendentes, de onde 

partem folhas ovais de base arredondada e margem denteada, vilosas, 

flores em glomérulos, formando uma espiga terminal, disposta em panículas. 

(DI STASI, 2002). 

Em relação à composição química da planta verifica-se que suas 

folhas e inflorescências se destacam pela presença de até 1% de óleo 

essencial, com teor de 40 a 70% de carvacrol (componente majoritário), 

acompanhado de borneol, cineol, terpineol, terpineno e timol (LORENZI; 

MATOS, 2008). Devido às características intrínsecas do óleo essencial de 

O. vulgare L. e sua origem natural, esse tem sido considerado de baixo risco, 

apresentando boa segurança para os consumidores e para o meio ambiente, 

caracterizando-se como um promissor conservante alimentar (SOUZA et al., 

2007). 

A literatura etnofarmacológica confere a esta planta propriedades 

estimulantes do sistema nervoso, forte ação analgésica e expectorante 

brando. Suas folhas e inflorescência na forma de infusão são utilizadas para 

tratar gripes e resfriados, indigestão, flatulências e distúrbios estomacais 

(LORENZI; MATOS 2008). Além disso, estimula a digestão, altera a 

microbiota intestinal (efeito antimicrobiano), melhora a digestibilidade e a 

absorção dos nutrientes, melhorando a resposta imune e induzindo 

modificações morfohistológicas do trato gastrintestinal (BRUGALLI, 2003). 

Portanto, diante deste contexto e dos diversos estudos publicados 

relacionados aos efeitos terapêuticos do óleo essencial de orégano, o 

presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre 

os mecanismos de ação terapêutica do óleo essencial de orégano, no 

sentido de ampliar e divulgar informações a cerca de suas funcionalidades. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 O presente artigo consiste em uma revisão da literatura científica 

referente aos mecanismos de ação terapêutica do óleo essencial de 

orégano. Foram pesquisados artigos científicos originais e de revisão, 

ÓLEO ESSENCIAL DE ORÉGANO (ORIGANUM VULGARE L.): MECANISMOS DE AÇÃO TERAPÊUTICA 

 

ÓLEO ESSENCIAL DE ORÉGANO (ORIGANUM VULGARE L.): MECANISMOS DE AÇÃO TERAPÊUTICA 

 



388 

 

publicados entre os anos de 2000 e 2012, perfazendo um período total de 

12 anos, escritos em língua portuguesa e inglesa. As bases de dados 

acessadas foram as disponíveis no portal de periódicos da CAPES 

(www.periodicos.capes.gov.br) e os termos descritores utilizados na busca 

foram: óleo essencial de orégano; mecanismos de ação; propriedades 

terapêuticas. Após o levantamento bibliográfico, realizou-se a leitura 

exploratória do material encontrado e em seguida, efetuou-se a leitura 

seletiva, a qual permitiu determinar quais informações do material eram 

realmente de interesse desta pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os princípios ativos dos extratos vegetais são absorvidos no intestino 

pelos enterócitos e metabolizados rapidamente no organismo animal. Os 

produtos deste metabolismo são transformados em compostos polares, por 

meio da conjugação com o glicuronato e excretados na urina. Outros 

princípios ainda podem ser eliminados pela respiração como CO2. A rápida 

metabolização e a curta meia vida dos compostos ativos levam a crer que 

existe um risco mínimo de acúmulo nos tecidos, tornando o consumo destes 

óleos seguros para os seres humanos (KOHLERT et al, 2000). 

De acordo com González-Lamothe et al. (2009), os produtos do 

metabolismo secundário acumulado pelas plantas podem atuar como 

antimicrobianos de duas formas: potencializando a atividade antibacteriana, 

de forma a favorecer a atividade de antibióticos cuja ação encontra-se 

limitada por mecanismos de multirresistência desenvolvidos pelos micro-

organismos; ou como atenuantes de virulência, adequando a resposta do 

sistema imune do hospedeiro à infecção. O potencial antimicrobiano do 

orégano e de seus diferentes extratos e óleo essencial tem sido verificada 

sobre bactérias patogênicas e deteriorantes (VALERO; FRANCÊS, 2006).  

A concentração dos princípios ativos dos óleos essenciais é um dos 

determinantes da sua ação terapêutica, sendo os compostos fenólicos 

considerados os principais responsáveis pelas propriedades 

antimicrobianas e antioxidantes. Segundo Fukaiama et al. (2005), em sua 

composição, o óleo essencial de orégano é constituído por 85% de dois 

componentes fenóis naturais, o carvacrol e o timol. Esses compostos atuam 

sinergicamente, o que previne danos teciduais enquanto favorecem suas 

atividades. 
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Os compostos fenólicos podem ocasionar alterações na estrutura da 

parede celular e na membrana citoplasmática dos micro-organismos 

modificando sua permeabilidade a prótons, elétrons e cátions, como o 

hidrogênio e o potássio. Este último é o cátion citoplasmático com maior 

participação no crescimento celular bacteriano, relacionado a várias funções 

cruciais das células, pois está ligado à ativação de enzimas (incluindo 

aquelas envolvidas com a produção de energia e à síntese de compostos 

estruturais), manutenção do turgor, translocação de proteínas (toxinas) e ao 

pH citoplasmático (BURT, 2004). A modificação do gradiente iônico ocasiona 

uma alteração do processo de multiplicação da célula, permitindo o 

extravasamento dos seus constituintes internos, resultando em alteração do 

balanço hídrico, colapso do potencial de membrana, coagulação do 

conteúdo do citoplasma, inibição da síntese de ATP e do transporte de 

proteínas, e finalmente a morte celular (ULTEE; KETS; SMID, 2011).  

A alteração da permeabilidade da membrana e das paredes celulares 

deve-se ao caráter lipofílico dos óleos essenciais que se acumulam nesse 

local. As bactérias gram-negativas possuem uma membrana externa, que 

contém lipopolissacarídeos, formando assim uma superfície hidrofílica e 

criando uma barreira à permeabilidade das substâncias hidrofóbicas, o que 

explica sua maior resistência aos óleos essenciais (DORMAN; DEANS, 

2000). Devido à variedade de constituintes, o óleo essencial de O. vulgare 

L. apresenta diferentes mecanismos de atividade antimicrobiana, tornando 

mais difícil a adaptação dos micro-organismos e o desenvolvimento de 

resistência microbiana frente sua a ação, caracterizando-se como um 

promissor agente antimicrobiano (SOUZA et al., 2007).  

Outra propriedade atribuída ao óleo essencial de orégano é a 

antioxidante, que ocorre devido à capacidade de seus compostos de 

neutralizar os radicais livres nocivos, proporcionando a inibição de reações 

oxidativas. Em muitas plantas e especiarias, a atividade antioxidante tem se 

mostrado eficaz em aumentar a estabilidade de estocagem e retardar o 

processo de peroxidação lipídica em óleos e ácidos graxos dos alimentos. 

Além disso, constituintes químicos com atividade antioxidante encontrados 

em altas concentrações nas plantas determinam seu papel na prevenção de 

várias doenças degenerativas, como câncer e doença de Alzheimer (HU; 

WILLETT, 2002). Segundo Pereira; Maia (2007), os compostos fenólicos 

presentes em muitos óleos essenciais têm função antioxidante primária, pois 

agem como doadores de hidrogênio e, dessa forma, a produção de espécies 
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reativas de oxigênio (ROS) é reduzida. Por possuírem anéis fenólicos e 

substituintes hidroxila estes fitoquímicos podem funcionar como 

antioxidantes efetivos, pois possuem contêm elétrons livres. 

Sugere-se então que, os antioxidantes fenólicos podem neutralizar os 

radicais livres nocivos e então inibir suas reações oxidativas com moléculas 

biológicas vitais, prevenindo o desenvolvimento de doenças, e além de 

funcionarem como sequestradores de radicais, algumas vezes, atuam como 

quelantes de metais, agindo tanto na etapa de iniciação como na 

propagação do processo oxidativo. Os produtos intermediários formados 

pela ação destes compostos são relativamente estáveis, devido à 

ressonância do anel aromático (LEE; SHIBAMOTO, 2002). 

Há uma grande variedade de testes para verificação da potencialidade 

antioxidante dos componentes presentes em óleos essenciais. Os métodos 

podem ser classificados em dois grupos: métodos que avaliam a habilidade 

de sequestrar radicais livres como DPPH e ABTS (colocar o que significa as 

siglas), e métodos que testam a habilidade de inibir a oxidação lipídica como 

a do sistema de ácido linoléico/β-caroteno. A quantificação do substrato, do 

agente oxidante, dos produtos intermediários ou dos produtos finais da 

oxidação também pode ser utilizada para medir a atividade antioxidante 

(ANTOLOVICH et al., 2002). 

O óleo essencial de orégano também pode agir aumentando a 

biodisponibilidade de nutrientes pela alteração na flora microbiana intestinal. 

Alguns extratos vegetais têm efeito na absorção intestinal de nutrientes, pois 

podem reduzir o pH em alimentos de básicos, dessa forma, aumenta a 

digestibilidade das dietas e reduz o crescimento bacteriano patogênico 

(KAMEL, 2000). O orégano pode auxiliar na melhora da conversão alimentar 

dos animais, já que eleva a digestibilidade dos nutrientes e favorece o 

equilíbrio da microbiota, reduzindo o potencial de adesão dos patógenos ao 

epitélio intestinal (JAMROZ et al., 2002). 

Vários produtos naturais como o óleo essencial de orégano e seus 

compostos são também conhecidos por suas propriedades benéficas frente 

a algumas doenças ou suas complicações derivadas e nomeadamente no 

que refere aos seus efeitos anti-inflamatórios. Alguns destes efeitos incluem 

a diminuição de adipocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa, IL-1beta, IL-6, 

o aumento da liberação de citocinas anti-inflamatória (IL-10) em macrófagos 

ativados e sinalização em adipócitos (GONZALES; ORLANDO, 2008; 

OCAÑA-FUENTES et al., 2010). 
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Mecanismo mais importante do óleo essencial de orégano no sistema 

imunológico é afetar beneficamente o ecossistema da microbiota intestinal 

por meio do controle de agentes patogênicos potenciais, o que 

consequentemente alivia o hospedeiro dos mecanismos de resposta 

imunológica desencadeados em situações de estresse durante situações 

críticas de defesa do organismo. Verifica-se que após a estabilização da 

microbiota entérica, há uma melhora da capacidade de digestão no intestino 

delgado, aumentando também a disponibilidade de nutrientes essenciais 

(HASHIMI; DAVOODI, 2010). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os aspectos levantados nesta revisão apontam para a potencialidade 

de compostos vegetais, com ênfase no orégano, como agentes bioativos, 

eficazes no controle do crescimento e sobrevivência de agentes 

microbianos; redução dos processos oxidativos em alimentos e seres 

humanos e estimulação positiva do sistema digestivo e imunológico, 

amenizando os processos inflamatórios. Portanto, a elucidação do modo de 

ação do óleo de orégano poderá fornecer uma base científica para o 

estabelecimento de sua eficácia e segurança, a fim de desenvolver 

estratégias de longo prazo para a sua inclusão na formulação de alimentos 

ou fitomedicamentos padronizados. 
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1.INTRODUÇÃO 

O tomateiro (Lycopersicum esculentum – Mill) é uma planta 

dicotiledônea, da família Solanaceae, Esta planta é originária do Peru na 

América do Sul, tendo sido introduzida na Europa, no século XVI, como 

planta ornamental, e no Brasil no século XIX por imigrantes europeus, sendo 

os italianos os primeiros a utilizar seus frutos na alimentação (Pinto e Casali, 

1980).  

É uma hortaliça de larga adaptação climática, pois suporta uma 

ampla variação de temperatura, sendo que o ótimo para o desenvolvimento 

varia de 13ºC noturnos e 28ºC diurno, porém temperaturas abaixo de 13ºC, 

durante longo período, retarda o seu crescimento ocasionando clorose nas 

folhas e arroxeamento das hastes, e acima de 35ºC ocasiona acentuada 

queda das flores e favorece o ataque de pragas (FIGUEIRA, 1972; 

BARBOSA l979). 

O cultivo do tomateiro figura entre as principais atividades hortículas 

do Nordeste, sendo de grande importância sócio-econômica para os setores 

primário, secundário e terciário. No entanto essa cultura é bastante atacada 

por doenças provocadas por diversos agentes bióticos ou abióticos 

(FIGUEIRA, 1972; BARBOSA l979). 

Muitas vezes é difícil o diagnostico da doença no campo, mesmo 

para pessoas experimentadas ou bem treinadas. E há poucos 

conhecimentos sistematizados ou literatura especializada disponível no 

Brasil sobre a identificação de doenças do tomateiro e métodos de controle. 

(PINTO e CASALI, 1980). 
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Na falta desses conhecimentos os tomaticultores têm-se utilizado 

de um vasto arsenal de produtos químicos para combater as doenças, com 

resultados sempre duvidosos. Frequentemente usados de maneira 

inadequada, estes produtos podem colocar em risco a saúde dos próprios 

aplicadores e dos consumidores de tomate, além de causar danos ao 

ecossistema. 

As principais pragas que acometem a produtividade do tomateiro 

são Frankliniella sp que são insetos pequenos conhecidos por tripes, 

responsáveis pela retirada da seiva como também pela transmissão da 

doença “vira cabeça”, ocasionada por vírus (BARBOSA, 1979). Myzus 

persicae conhecidos por pulgões, alados e ápteros, coloração esverdeada, 

sugadores da seiva e Liriomyza sativae conhecida como mosca minadora 

de coloração branco leitoso, que durante sua fase larval constrói galerias 

irregulares no parênquima da folha, ocasionando senescência e uma 

diminuição da capacidade fotossintética das folhas e sua posterior queda 

(Barbosa, 1979). Podendo ainda destacar a Diabrotica spciosa conhecida 

por vaquinha que pode provocar até 40% de desfolhamento 

(PRIMAVESI,1988). 

Essas pragas vêm sendo controladas por meio de um grande 

número de pulverizações com pesticidas, o que acarreta desequilíbrio 

biológico, provocando o aparecimento de pragas secundárias e seleção de 

insetos resistentes (PRIMAVESI,1988). 

Diante do exposto o controle com extratos e óleos vegetais da flora 

nacional tem-se apresentado como uma alternativa promissora, pois vem 

produzindo bons resultados em condições de laboratório e em plantas 

envasadas. Esses produtos deverão contribuir de modo efetivo no controle 

das principais pragas e doenças do tomateiro, reduzindo as aplicações de 

pesticidas químicos sintéticos prejudiciais à saúde humana e causadores de 

desequilíbrios ecológicos (LYRA et al., 1990; PRATES, 2000). 

Segundo Mordue Luntz e Blackwel (1993), dentre as espécies 

vegetais com atividade inseticida, a mais estudada é Azadirachta indica, 

vulgarmente conhecida por Neem, planta da família Meliaceae. Na mesma 

família, outras espécies com bioatividade têm sido pesquisadas, 

destacando-se dentre estas a Melia azedarach (cinamomo, Santa Bárbara 

ou Para-raios). 

Ferracini et al. (1990), faz referência de extratos aquosos e 

orgânicos de folhas de Simaba cedron (Pau para tudo) e da raiz de Simaruba 
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amara (Pau branco ou Marupá) que provocaram mortalidade na traça-do-

tomateiro em torno de 80%, enquanto o extrato de Quassia amara (Pau 

tenente) provocou 100% de mortalidade. 

Segundo Ferracini et al (1993) extratos aquosos e acetônicos de 

Melia azedarach resultaram na mortalidade em torno de 52 e 62% da traça-

do-tomateiro, reforçando a importância do uso de extratos vegetais e na 

possível implantação do uso desta nova forma de combater as pragas e 

doenças de diversas culturas. 

Wanderley et al. (2000), avaliaram em condições de laboratório a 

eficiência de extrato alcoólico de Pereiro (Aspidosperma pyrifolium) sobre o 

pulgão da Eva-Doce (Hyadaphis foeniculum), obtendo os seguintes 

resultados: O extrato aplicado na concentração de 1% ocasionou a morte de 

70% dos pulgões, a 5% foi de 77% , a 10%foi de 76% e a 50% todos os 

pulgões morreram. 

Diversos testes utilizando a urina de vaca em lavouras de quiabo, 

jiló, pimentão e tomate indicam que esse produto natural misturado a água 

e aplicado na dose e intervalos corretos atende aos anseios do produtor. Ao 

diminuir o uso de agrotóxicos e adubos químicos, a utilização da urina de 

vaca proporciona a diminuição dos custos da produção e por ser produzida 

pela natureza, não causa risco à saúde do produtor e do consumidor 

(Gadelha, 2001). 

Visando a busca de produtos fitossanitários para o combate das 

pragas do tomateiro, esse trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia do 

uso de Anaderanthera macrocarpa (Angico), Cnidoscolus quercifolius 

(faveleira),urina de vaca com manipueira, Própolis e Matricaria Chamomilla 

(camomila), Mormodica charantia (melão de São Caetano) e óleo de Neem 

no controle de Frankliniella sp, Myzus persicae, Liriomyza sativae e 

Diabrotica speciosa. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi desenvolvida em área experimental da Escola 

Agrícola “Assis Chateaubriand” e no Núcleo de Manejo de Pragas 

pertencentes a Universidade Estadual da Paraíba. 

A obtenção das mudas foi feita a partir de três sementes da 

variedade IPA-6 semeadas em copo de polietileno com capacidade para 180 

ml contendo substrato constituído de solo sedimentar (lama de açude), 
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misturado com húmus obtido da vermicompostagem de esterco de bovino, 

na relação 2:1, realizando-se duas regas diárias. Passados 10 dias da 

germinação procedeu-se o desbaste deixando-se duas mudas por copo e 

aos 30 dias da semeadura realizou o transplante para o campo. 

O plantio foi conduzido em área total 540 m2, em sistema de 

irrigação, em sulcos, com turno de rega de 3 dias. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados com oito tratamentos e cinco 

repetições. Cada parcela constituiu-se de três fileiras de 5,0m de 

comprimento, com unidades distribuídas no formato de leirões espaçados 

de 0,9m entre si, sendo uma planta por covas espaçadas em 0,5m, 

totalizando 30 plantas por parcelas.  

Os tratamentos foram constituídos de 1- extrato de folhas de angico 

a 2,0% (4,9L H2O + 0,1L extrato= volume total 5 L); 2- extrato de casca de 

faveleira a 2,0%(4,9L H2O + 0,1L extrato= volume total 5 L); 3- Urina de vaca 

+ manipueira a 2,0% (50 mL de urina + 50 mL de manipueira + 4,9 mL de 

H2O = total 5,0L); 4- extrato de própolis com camomila a 2,0% (100 ml do 

extrato + 5,0 L de H2O); 5- extrato do melão de são caetano a 2,0% (4,9L 

H2O + 0,1L extrato= volume total 5 L); 6- extrato do Óleo de neem a 1,0% 

(4,9L H2O + 50 mL do extrato= volume total 5 L); 7- testemunha (água); 8- 

Foi utilizado inicialmente o confidor 700 GrDA (8g do produto diluído em 10L 

de água), aplicado a cada 7 dia e a cada 5 dias foi aplicado também uma 

associação de l mL de Turbo , 4 mL de dipel e 15g de dithane para 5.0 L de 

água.  

Para cada tratamento foi adicionado 20 mL de detergente neutro 

como espalhante adesivo. As pulverizações iniciaram-se dez dias após o 

transplantio das mudas para o campo, sendo que os tratamentos de 1 a 7 

foram realizados a cada quatro dias até o término da colheita, sempre no 

final de tarde.  

Após as primeiras pulverizações constatou-se efeito fitotóxico do 

extrato do óleo de neen a 2,0%, reduzindo-se a concentração em seguida 

para 1,0%. Para cada tratamento utilizou-se um pulverizador costal com bico 

de alto volume (± 600 L/ha). Os extratos foram aplicados em ambas as faces 

das folhas ventrais e dorsais, em todo caule da planta como também nos 

botões florais. 

As avaliações da eficiência dos tratamentos no controle das 

pragas Frankliniella sp, Myzus persicae, Liriomyza sativae e Diabrotica 
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speciosa foram realizadas quinzenamente. As folhas coletadas no campo 

foram examinadas ao microscópio estereoscópio (COLEMAN ST-30-2L). 

Para os adultos da Diabrotica speciosa foram feitas quatro 

amostragens, sorteando-se cinco plantas por parcela e contando-se o 

número de indivíduos no terço superior da planta. 

Os resultados experimentais foram submetidos à análise de 

variância e a médias comparadas pelo comparadas pelo teste Tukey (P<- 

0,05) através do programa computacional SAS/STAT...2000. A eficiência 

dos tratamentos foi avaliada pela fórmula de Abott (1925). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   Após avaliação da eficiência dos tratamentos testados em relação a 

incidência das pragas, constatou-se que os produtos não foram eficiente 

para o controle de Frankliniella sp , pois nenhum tratamento reduziu a 

população de maneira significativa em relação a testemunha, com mostra a 

Tabela 1.  

  Com relação ao controle de Myzus persicae o tratamento convencional 

e os demais não diferiram estatisticamente entre si. Esses resultados estão 

discordantes com os achados de Galvan et al (1990), que usando confidor 

700GrDa na dosagem de 13mg/100L constatou eficiência de controle acima 

de 80% para essa praga. No presente trabalho apesar da dose utilizada ter 

sido de 80mg/100L foi constatado eficiência de 20,2%. 

  Nenhum tratamento mostrou-se eficiente para o controle de Liriomyza 

sativae, contudo, a faveleira e a urina de vaca, própolis com camomila e o 

melão de São Caetano, reduziram significativamente a população das 

pragas comparado ao tratamento controle (T8). 

  Com relação à Diabrotica speciosa, constatou-se que o tratamento 

convencional conferiu uma eficiência de 80,5% diferindo da testemunha, 

porém apenas o extrato de óleo de neen conferiu eficiência de 38,8%. Moura 

et al (1996) testou alguns produtos como clorfluobenzurom, triflumurom, 

cartapane e abamectim, e esses não foram eficientes para o controle da 

incidencia dessa praga. Confrontando os resultados obtidos no experimento 

com os dados de Moura et al (1996), constatá-se que o extrato de óleo de 

neem se apresentou com uma alternativa promissora para coNtrole de 

coleóptero. 

   Diante do exposto podemos concluir que os extratos supracitados 

mostraram ser potencialmente promissores para o controle dessas pragas, 
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necessitando de estudos mais aprofundados indicando a dosagem e a forma 

mais correta de aplicação. 

 

 

4.CONCLUSÕES  

Com base nos resultados obtidos, em relação, a eficiência dos 

tratamentos testados no controle das pragas do tomateiro conclui-se que o 

produtos utilizados não foram eficientes para o controle de Frankliniella sp, 

Myzus persicae, Liriomyza sativae e Diabrotica speciosa. No entanto o uso 

desses produtos fitossanitários deixou a planta mais nutrida, pois foi 

observado uma boa produtividade de frutos. 

Segundo Campanhola e Velarini (2001) a agricultura orgânica é 

mais lucrativa para o produtor e as vezes com níveis de produtividade até 

maior do que a agricultura convencional, pois as mesmas tem mercado em 

franca expansão, crescendo em taxas de 5 a 50% ao ano dependendo do 

produto e dos países produtores. A busca de produtos ecologicamente 

saudáveis que permitam uma qualidade de vida mais adequada é fato 

inerente ao mundo atual. Inúmeras pesquisas são realizadas no sentido de 

detectar novos modelos de produção e novas tecnologias que possibilitem 

uma vida mais saudável. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A parada cardiorrespiratória (PCR) é definida como a cessação 

imediata, inesperada e catastrófica da circulação sistêmica e ventilatória no 

indivíduo não portador de moléstia crônica intratável ou em fase terminal 

(UZUELLI, 2011; TALLO, 2012). Sendo caracterizada por batimentos 

cardíacos ineficazes, inconsciência, ausência de respostas a estímulos, 

apnéia e ausência de pulso palpável (SILVA, 2013). 

Silva (2013), define reanimação cardiopulmonar (RCP), como um 

conjunto de procedimentos mecânicos e farmacológicos, com o objetivo de 

manter artificialmente o fluxo arterial ao cérebro e a outros órgãos vitais, até 

que ocorra o retorno da circulação espontânea, constituindo a melhor 

chance de restauração da função cardiopulmonar e cerebral das vítimas de 

PCR. Neste contexto, torna-se prioridade de todo profissional de saúde o 

conhecimento das manobras de RCP (FALCÃO, 2011; TALLO, 2012). 

Os socorrestes e os profissionais de saúde que trabalham em 

ambiente extra e intra-hospitalar, muitas vezes irão lidar constantemente 

com situações críticas, sujeitos a assistir episódios de parada cardíaca, 

dependendo do perfil dos seus pacientes. Nesse cenário, conhecimento 

atualizado, ações dinâmicas e qualificadas determinam o prognóstico e a 

sobrevivência intacta de sequelas (FALCÃO, 2011). 
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 As manobras de RCP constituem-se, então, na melhor chance de 

restauração da função cardiopulmonar e cerebral das vítimas de PCR, sendo 

por isso de extrema importância o conhecimento pelo profissional da saúde, 

sobre as diretrizes que norteiam os protocolos de RCP e suas atualizações. 

Tendo em vista a grande necessidade de se buscar atualizações 

sobre o tema proposto, este estudo tem como objetivo fazer uma revisão 

sobre o conteúdo já existente e apresentar as novas alterações da American 

Heart Association (AHA) de 2010 e principais medidas na reanimação que 

devem ser praticadas pela equipe.  

Com base nos pressupostos acima apresentados, temos como 

questão norteadora: Quais as modificações no atendimento a RCP, trazidas 

pelas Diretrizes de 2010 da AHA, assim como o raciocínio adotado nas 

recomendações? 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura acerca do tema “Analise do 

suporte básico de vida e as novas diretrizes da American Heart Association 

2010” e um comparativo com as novas diretrizes da American Heart 

Association (AHA). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSAO  

 A AHA preconiza o uso de cadeia de sobrevivência com diversos 

elos, que só funcionam se estiverem bem articulados, propiciando um 

atendimento eficaz e oportuno. Representando uma sequência de eventos 

que devem idealmente ocorrer para otimizar as taxas de sucesso da RCP 

da parada cardíaca em adultos (TALLO, 2012). 

 Os elos da cadeia de sobrevivência para os pacientes adultos são 

(Figura 1): imediato reconhecimento da PCR e ativação do serviço médico 

de urgência, RCP precoce com ênfase nas compressões torácicas, rápida 

desfibrilação, suporte avançado de vida efetivo e cuidado integrado pós-

reanimação (MELO, 2011).  

O Suporte Básico de Vida (SBV) consiste na base do atendimento 

ao paciente em PCR, com a finalidade de manter oxigenação e perfusão dos 

órgãos vitais por meio de manobras contínuas (FALCÃO, 2011).  

No SBV os profissionais devem estar devidamente treinados para 

identificarem  
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As características imprescindíveis do SBV compreendem a 

constatação imediata da parada cardíaca e acionamento do serviço de 

emergência, RCP precoce e desfibrilação rápida. Conforme a nova diretriz 

da AHA 2010 para RCP, um atendimento de qualidade ocorre com 

compressões torácicas rápidas e fortes, devendo a desfibrilação e o 

atendimento avançado serem realizados de forma a minimizar as 

interrupções na RCP, onde o socorrista deve analisar, de forma ágil, a 

presença de parada cardíaca, chamando o paciente e identificando apneia 

ou desconforto respiratório tipo gasping. A recomendação para checagem 

de pulso continua sendo não ultrapassar mais que dez segundos (TALLO, 

2012). 

No ambiente intra-hospitalar, os profissionais de saúde possuem 

acesso imediato ao desfibrilador e ao atenderem uma PCR devem realizar 

primeiramente a RCP imediata e, assim que possível, a desfibrilação. Esta 

recomendação visa reforçar a RCP e a desfibrilação precoces. Quando um 

paciente apresenta fibrilação ventricular (FV) mais que poucos minutos, o 

oxigênio e os substratos metabólicos estão esgotados. Compressões 

torácicas realizadas em um breve período podem fornecer oxigênio e 

substratos energéticos, aumentando a viabilidade de êxito na desfibrilação 

com retorno da circulação espontânea (EFTESTOL, 2004).  

A AHA, 2010, recomenda que os pacientes que se encontram 

monitorados, o tempo do diagnóstico da FV até a desfibrilação deve ser 

inferior a 3 minutos, aplicando-se primeiramente a RCP até o desfibrilador 

estar preparado. 

Estudos realizados mostraram um aumento na sobrevida dos 

pacientes que são submetidos a choque único em comparação ao uso de 

três choques, mantendo-se a recomendação de choque único seguido 

imediatamente de RCP(BOBROW, 2008; REA, 2006). O êxito do primeiro 

choque do desfibrilador bifásico é semelhante ou mais eficaz do que três 

choques do desfibrilador monofásico.  

De acordo com AHA, 2010, no paciente adulto, o desfibrilador 

monofásico será utilizado em todos os choques com 360 J, já o desfibrilador 

bifásico terá sua carga obedecendo à orientação do fabricante (120 a 200 

J). Sendo a orientação desconhecida, o choque deverá ser administrado 

com carga máxima. 

Dados demonstram que os quatro posicionamentos dos eletrodos 

para desfibrilação (anterolateral, anteroposterior, anteroesquerda 
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infraescapular e anterodireita infraescapular) são igualmente eficazes para 

tratar arritmias atriais/auriculares ou ventriculares. Onde estes quatro 

posicionamentos podem ser utilizados para a desfibrilação, sendo utilizada 

como padrão anterolateral, por ser de fácil orientação e treinamento 

(MANEGOLD). Estudos demonstram que pacientes que possuem 

cardioversor desfibrilador implantável (CDI) ou marca-passo se forem 

desfibrilados com as pás próximas ao dispositivo, podem danificar o 

equipamento. Sendo recomendando evitar a colocação das pás sobre os 

aparelhos, para não atrasar o processo de desfibrilação. As posições 

recomendadas para este perfil de paciente são a anteroposterior e 

anterolateral, onde as pás para desfibrilação devem ter, no mínimo, 8 cm de 

distância, para não ocorrer mau funcionamento do CDI ou do marca-passo. 

 

4.CONCLUSÕES  

 

Na situação de parada cardíaca, a ressuscitação cardiopulmonar de 

alta qualidade é fundamental para o êxito do retorno da circulação 

espontânea. Durante a ressuscitação, a compressão torácica frequente e a 

profundidade adequadas, permitindo o retorno completo do tórax após cada 

compressão, minimizando as interrupções e evitando a ventilação 

excessiva, devem ser os objetivos a ser alcançados. A qualidade da RCP 

deve ser continuamente monitorada, a fim de otimizar os esforços de 

ressuscitação e reconhecimento precoce do retorno da circulação 

espontânea. Espera-se que a atualização quanto às novas diretrizes de RCP 

melhore a qualidade da reanimação e da sobrevida de pacientes em parada 

cardíaca.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o conceito de morte vai além da ausência das funções 

cardíacas e pulmonares, embora sejam reconhecidas há séculos como 

essenciais para a sobrevivência. A ausência da atividade cerebral veio 

definir a vida e a morte do indivíduo, vinculando assim a morte a critérios 

neurológicos, evoluindo para o que conhecemos atualmente como Morte 

Encefálica (ME) (GUETTI, MARQUES, 2008). 

No Brasil, dentro das atribuições legais o Conselho Federal de 

Medicina, determinou parâmetros para o diagnóstico de Morte Encefálica 

(ME), através da resolução 1480/97, que define ME como parada total e 

irreversível das funções encefálicas de causa conhecida que equivale à 

morte, conforme critérios já bem estabelecidos pela comunidade científica 

mundial. Dentre as principais causas para ME estão: o traumatismo crânio 

encefálico (TCE), o acidente vascular cerebral (AVC) e a lesão cerebral 

hipóxico-isquêmica (CINTRA et al, 2010). 

O potencial doador (PD) é o indivíduo que tem diagnóstico de ME 

confirmada através de exames clínico neurológico e por imagem, a partir da 

ausência evidente de reflexos do tronco cerebral em um paciente em coma, 

excluída qualquer causa reversível do mesmo, tais como: intoxicação 

exógena, uso terapêutico de barbitúricos, alterações metabólicas e 

hipotermia (CINTRA et al, 2010; GUETTI, MARQUES, 2008). 

Quase todos os doadores de órgãos morrem na unidade de terapia 

intensiva e são de inteira responsabilidade da equipe de saúde. O 

enfermeiro desempenha um papel importante na sustentação fisiológica do 

doador, mantendo a estabilidade hemodinâmica, afim de que os órgãos 
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vitais sejam adequadamente perfundidos. Os cuidados intensivos 

padronizados com o doador de múltiplos órgãos estão associados ao 

aumento do número de órgãos captados e a sua qualidade. Por isto deverá 

ser conduzido e manuseado com o mesmo empenho e dedicação que 

qualquer outro paciente da UTI (MORTON et al, 2007). 

 A partir dos pressupostos acima apresentados, este estudo teve 

como objetivo descrever os cuidados de enfermagem ao potencial doador 

de órgãos em morte encefálica, buscando assim a manutenção fisiológica 

do mesmo, para a viabilização da captação de órgãos. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura 

especializada, acerca do tema “Cuidados de enfermagem ao potencial 

doador de órgãos”. Realizado entre fevereiro de 2013 e julho de 2013, no 

qual realizou-se uma consulta por artigos científicos selecionados através de 

busca no banco de dados do scielo e da bireme, a partir das fontes Medline 

e Lilacs, utilizado como descritores morte encefálica, potencial doador e 

assistência de enfermagem. A pesquisa dos artigos foi realizada entre 

fevereiro de 2013 e julho de 2013. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A morte encefálica é um processo complexo que altera de forma 

dramática a fisiologia e a bioquímica celulares de todos os sistemas 

orgânicos. Produzindo uma série de perturbações neuro-humorais cíclicas, 

capazes de afetar a viabilidade dos órgãos ao comprometer sua perfusão, 

aumentando a lesão isquêmica (GUETTI, MARQUES, 2008).  

O processo de morte encefálica é iniciado através do aumento de 

pressão intracraniana (PIC) em decorrência da expansão volumétrica do 

conteúdo intracraniano. Com o aumento do volume intracraniano o conteúdo 

liquórico é drenado, causando comprometimento no retorno venoso, onde 

eleva progressivamente a PIC. O edema e a hipóxia celular contribuem ainda 

para este aumento. Este processo resulta com a herniação transtentorial do 

tronco cerebral pelo forâmen magno que bloqueia por completo a via de 

única saída, elevando a PIC até o momento que interrompe completamente 

a circulação arterial encefálica, causando a morte encefálica (ME) (RECH, 

RODRIGUES, ÉDISON, 2007).  
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O momento que precede a herniação cerebral é marcado por 

extrema elevação da pressão intracraniana e por hiperestimulação 

simpática, levando a Tríade de Cushing, também conhecida como 

tempestade autonômica. Essa estimulação desenfreada é rápida e leva a 

taquicardia, hipertermia, hipertensão e elevação do débito cardíaco. Essa é 

a última tentativa do organismo de manter a perfusão cerebral. Após a 

tempestade autonômica ocorre a perda do tônus simpático levando a uma 

profunda vasodiltação e depressão da função cardíaca (CINTRA, 2010; 

GUETTI, MARQUES, 2008). 

 A intensa liberação de catecolaminas durante a tempestade 

autonômica produz grande vasoconstricção, levando a hipertensão arterial, 

taquicardia e aumento da demanda de oxigênio do miocárdio, podendo 

causar isquemia e necrose miocárdica, além de disritmias cardíacas. A 

função miocárdica é alterada pelos distúrbios eletrolíticos, pelas perdas 

renais e pelos distúrbios hormonais (CORREA, 2010; RECH, RODRIGUES, 

ÉDISON, 2007). 

 Os pulmões são órgãos altamente vulneráveis aos eventos que 

se seguem a morte encefálica. Durante o período de intensa descarga 

adrenérgica o sangue é redistribuído e ocorre um aumento do retorno 

venoso ao ventrículo direito o qual aumenta rapidamente seu débito, 

aumentando o fluxo pulmonar. Simultaneamente a pressão de átrio 

esquerdo está elevada devido à vasoconstricção periférica intensa de tal 

forma que a pressão hidrostática capilar é muito aumentada promovendo 

ruptura de capilares com edema intersticial e hemorragia alveolar. Tais 

alterações manifestam-se com o desequilíbrio ventilação perfusão e 

hipoxemia (CORREA, 2010). 

 Com a morte encefálica há perda do centro termorregulador 

hipotalâmico, desencadeando a falta de controle de temperatura, associado 

com a queda do metabolismo, atividade muscular, e o fenômeno de 

vasodilatação generalizada. A hipotermia está associada a vários distúrbios 

como atraso na condução do miocárdio, com diminuição progressiva da 

freqüência cardíaca, disritmias, a diminuição do transporte de oxigênio, 

desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, a 

disfunção renal, a pancreatite e as coagulopatias (CORREA, 2010).  

 A falência progressiva do eixo hipotalâmico-hipofisário evolui 

para um declínio gradual e inexorável das concentrações hormonais, 

principalmente do hormônio antidiurético (ADH). Causando em 
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aproximadamente 80% desses pacientes o diabetes insipidus que 

caracteriza-se por grandes volumes de diurese hiposmolar, com hipovolemia 

secundária, hipernatremia e hiperosmolaridade sérica. É importante causa 

de hipotensão e hipoperfusão tecidual, produzindo inúmeros distúrbios 

eletrolíticos além da hipernatremia, que contribuem para o desenvolvimento 

de disritmias cardíacas e depressão miocárdica (CINTRA et al, 2010). 

 A redução da contratilidade cardíaca, com depleção de fosfatos 

de alta energia e mudança do metabolismo aeróbio para anaeróbico, resulta 

na piora da acidose metabólica e da perfusão tecidual dos órgãos do doador, 

e é observada logo após a ME, devido a rápida diminuição dos níveis de 

triiodotironina(T3). Também a produção de insulina pode estar 

comprometida, resultando em hiperglicemia e aumento a resistência 

periférica à insulina (CORREA, 2010). 

 A coagulopatia neste processo se torna bastante frequente, em 

decorrência de alterações ocorridas no fígado devido á depleção dos 

estoques de glicogênio e redução da perfusão sinusoidal hepática e lesão 

do tecido cerebral, que libera tromboplastina tecidual e outros substratos 

ricos em plasminogênio. Fatores estes que favorecem o desenvolvimento da 

coagulação intravascular disseminada (CORREA, 2010). 

A morte encefálica por se tratar de uma patologia peculiar, devido às 

alterações sistêmicas que ocorrem no organismo, causa alterações que se 

não revertidas em momento hábil, podem inviabilizar a doação. Assim, o 

Enfermeiro intensivista tem um papel fundamental no que diz respeito à 

manutenção do potencial doador de órgãos. É importante que se tenha um 

amplo conhecimento das possíveis complicações da ME, possibilitando o 

reconhecimento precoce e consequente manuseio para a preservação dos 

órgãos e formalidades legais envolvidas no processo (CINTRA et al, 2010; 

CORREA, 2010). 

Os cuidados intensivos padronizados com o doador de múltiplos 

órgãos estão associados ao aumento do número de órgãos captados e a 

sua qualidade10. A adoção de políticas uniformes e agressivas de 

manutenção do potencial doador falecido aumenta o número de potenciais 

doadores (19%), aumenta o número de doadores reais (82%), reduz a perda 

de doadores por instabilidade hemodinâmica (87%) e aumenta o número de 

doações efetivas (71%) (WESTPHAL et al, 2011). 

A equipe multidisciplinar deverá manter as funções orgânicas, 

corrigir disfunções e agilizar a retirada de órgãos para transplante no prazo 
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de até 12 a 24 horas a partir do diagnóstico confirmado de ME no paciente. 

Além de prevenir e corrigir, de forma intensa, coordenada e simultânea, 

todas as alterações orgânicas. Buscando assim estabilizar 

hemodinamicamente, reverter a hipotermia, monitorizar e corrigir o déficit de 

oxigenação e os distúrbios metabólicos, tratar as infecções bacterianas, as 

alterações endócrinas, renais e hepáticas, corrigir distúrbios de coagulação 

e qualquer outra alteração orgânica reversível (CINTRA et al, 2010; 

WESTPHAL et al, 2011). 

É de competência da equipe de enfermagem realizar o controle de 

todos os dados hemodinâmicos do potencial doador. Para isso é necessário 

que o enfermeiro desta equipe possua conhecimentos a respeito das 

repercussões fisiopatológicas próprias da ME, da monitorização e 

repercussões hemodinâmicas, advindas da reposição volêmica e 

administração de drogas vasoativas (RECH, RODRIGUES, ÉDISON, 2007).  

Alguns critérios para controle da pressão arterial são necessários. A 

reposição volêmica deve ser administrada através de um acesso calibroso 

periférico e as drogas vasoativas em acessos centrais, utilizando-se de vias 

exclusivas, evitando-se o uso concomitante de medicações e/ou reposição 

volêmica rápida pelas mesmas. Devendo a pressão arterial sistólica ser 

mantida maior que 100 mmHg e pressão venosa central (PVC) igual a 12 

cmH2O (RECH, RODRIGUES, ÉDISON, 2007). A monitorização 

eletrocardiográfica deve ser realizada com o intuito de se detectar presença 

de arritmias, para uma possível intervenção o mais precocemente possível, 

pois mais de 10% dos doadores fazem parada cardiorrespiratória (PCR). Na 

ocorrência de uma PCR e taquiarritmias, o enfermeiro junto ao médico, deve 

instituir as manobras conforme orientações da American Heart Association 

(WESTPHAL et al, 2011). 

As drogas vasoativas e reposição volêmica deverão ser 

rigorosamente controladas em seus respectivos acessos, de acordo com a 

resposta hemodinâmica do paciente. O controle dos distúrbios 

hidroeletrolíticos também devem ser realizados através de dosagem seriada 

dos eletrólitos e o enfermeiro deve estar atento a qualquer alteração. A 

manutenção e o controle da temperatura é função exclusiva da enfermagem, 

para evitar a hipotermia. Devendo-se manter a temperatura central maior 

que 35°C, idealmente entre 36°C e 37.5°C; aquecer o ar ambiente; aquecer 

gases no ventilador mecânico; irrigação gástrica e colônica com soluções 

aquecidas; usar mantas térmicas e infundir líquidos aquecid 
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Refereciasos (RECH, RODRIGUES, ÉDISON 2007; WESTPHAL et 

al, 2011).  

Monitorização da glicemia capilar pelo menos a cada 6 horas em 

todos os potenciais doadores e mais frequentemente sempre que iniciar 

infusão contínua de insulina. Se houver persistência do distúrbio, os 

intervalos de controle também devem ser diminuídos. Iniciar infusão de 

insulina guiada por protocolo se o nível glicêmico for maior que 180 mg/dl. A 

manutenção de uma adequada ventilação e oxigenação deve ser 

monitorada através de coleta de material para dosagem dos gases 

sanguíneos e do controle dos parâmetros do ventilador. O enfermeiro 

envolvido com a manutenção do potencial doador deve possuir 

conhecimento do equilíbrio ácido-básico e da fisiologia respiratória, a fim de 

assistir adequadamente a este paciente (RECH, RODRIGUES, ÉDISON, 

2007; WESTPHAL et al, 2011). A equipe de enfermagem deve estar atenta 

a quaisquer distúrbios da coagulação. Estas alterações podem se manifestar 

através de sinais menores, como hematúria, gengivorragias ou sangramento 

persistente em locais de punções vasculares4. Plaquetas, plasma fresco ou 

crioprecipitado, frequentemente são necessários e devem ser administrados 

prontamente conforme prescrição médica (MORATO, 2009; WESTPHAL et 

al, 2011).  

As córneas devem estar sempre umedecidas e protegidas com 

pomada para evitar o surgimento de ceratites. A enfermagem deve manter 

um controle rigoroso quanto a assepsia, higiene corporal do paciente e a 

prevenção de úlceras de decúbito, com o objetivo de evitar e diminuir os 

processos infecciosos (WESTPHAL et al, 2011). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O momento da declaração da morte encefálica é crítico, podendo 

causar múltiplos efeitos deletérios sobre o organismo, resultando em 

instabilidade cardiovascular, desarranjos metabólicos e hipoperfusão 

tecidual. Dentro desse contexto o enfermeiro tem um papel primordial na 

manutenção e monitorização do potencial doador, já que o mesmo está 24 

horas com o paciente prestando uma assistência integral e ininterrupta. Para 

tanto, este profissional no cumprimento deste objetivo junto à equipe de 

saúde, precisa ter o conhecimento de todas as etapas e eventos 

fisiopatológicos associados com o processo de morte encefálica, para 
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instituir medidas terapêuticas adequadas. Buscando assim, garantir o 

melhor suporte fisiológico possível para potencializar o sucesso dos órgãos 

a serem captados. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O crescente interesse dos pacientes por melhorar aparência estética 

do sorriso, associado ao desenvolvimento significativo de novos materiais e 

técnicas, incentivados por uma divulgação na mídia desse conceito de 

beleza, propiciou uma evolução importante da odontologia estética. 

O material mais solicitado pelos pacientes para restaurações 

posteriores é a resina composta, dada a intensa valorização da estética. 

Considerações importantes foram enfatizadas por Leinfelder (1980) a 

respeito do uso de resina composta em dentes posteriores, onde destacou 

três pontos fundamentais na construção de um planejamento viável: o 

material deveria ter quantidade de carga elevada, possibilitando aumento da 

resistência ao desgaste; ser radiopaco, para permitir a avaliação da região 

proximal através de imagens; e ser do tipo fotoativado, pois a colocação em 

incrementos proporcionaria o controle das forças de contração de 

polimerização. 

Baratieri et al. (1993) relatou que a incorporação de partículas de 

carga na resina composta proporcionou melhora significativa nas 

propriedades deste material, entre as quais se destacam reforço da matriz 

resinosa, resultando em aumento da dureza, da resistência e na diminuição 

do desgaste; redução da contração de polimerização; redução da expansão 

e contração térmica; facilidade de trabalho melhorada pelo aumento da 
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viscosidade; redução da sorção de água, amolecimento, manchamento e 

aumento da radiopacidade. 

Nas situações clínicas em que há envolvimento da superfície oclusal 

ou próximo-oclusal, as resinas micro-híbridas ou nanoparticuladas devem 

ser as escolhidas, pois ambas apresentam maior quantidade de carga 

inorgânica.  

O dentista deve procurar analisar estudos independentes que 

avaliam o desempenho desses materiais e não se deter somente aos dados 

dos fabricantes. Aspectos como características de manipulação, opções de 

cores, apresentação comercial e custo também são importantes durante a 

seleção da resina composta. Nas situações clínicas em que há envolvimento 

somente da superfície proximal, vestibular ou lingual, pode-se utilizar as 

resinas micro-hibridas, nanoparticuladas, microparticuladas, flow ou até 

mesmo uma combinação dessas. Isso porque não há uma exigência 

mecânica tão acentuada como na superfície oclusal, entretanto a lisura 

superficial é um fator importante (Busato et al., 2000). 

Esta pesquisa apresentou caso clínico utilizando a técnica 

restauradora direta com resina composta em dentes posteriores, afim de 

discutir aspectos relativos às indicações, vantagens, às limitações e aos 

critérios para seleção de material, bem como apresentar um protocolo clínico 

para propiciar o controle da técnica restauradora adesiva direta. 

 

2.RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

Após aprovação pelo Comitê de Ética através do protocolo nº 

0922/2010, o estudo foi desenvolvido numa Instituição de Ensino de 

Odontologia. 

Paciente do sexo feminino 20 anos de idade, apresentou 

restauração de amálgama nas faces oclusal e vestibular dos dentes 46 e 47, 

com inflitração marginal (Figura 1). A restauração destes dentes foi realizada 

seguindo o protocolo clínico descrito por Conceição, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Restaurações em Dentes Posteriores com Resina Composta Nanoparticulada 

 
Restaurações em Dentes Posteriores com Resina Composta Nanoparticulada 

 



418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Dentes 46 e 47 apresentando iniltração marginal em restauração 

com amálgama 

Realizou-se a anestesia infiltrativa com anestésico sem 

vasoconstrictor dos elementos dentários. A profilaxia foi feita com pasta de 

pedra pomes e selecionou-se a cor A3 a partir da observação pela escala 

vitapan classical. Verificou-se os contatos oclusais, demarcando-os em 

máxima intercuspidação habitual. 

Removeram-se as restaurações antigas com infiltração marginal 

(Figura 2). Foi realizado o preparo do dente, com preservação máxima da 

estrutura dentária sadia e remoção do tecido cariado presente nos dentes 

46 e 47 (Figura 3). 

 
Figura 2 – Remoção da restauração antiga 
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Figura 3 – Presença de tecido cariado nos elementos 46 e 47 

Executou-se o isolamento absoluto do campo operatório e nova 

profilaxia a fim de remover as impurezas deixadas após preparo das 

cavidades. 

Devido à profundidade da cavidade do dente 47, optou-se por inserir 

uma base com o cimento ionômero de vidro fotopolimerizável (Vitrofill LC) 

(Figura 4). 

 

 

 
Figura 4 - Dente 47 com base de cimento Ionômero de Vidro 

 

 

 

A seguir, realizou-se condicionamento ácido da estrutura dentária 

com ácido fosfórico a 37%, durante 15 segundos (Figura 5). Foi aplicado o 

sistema adesivo Single Bond (3M/ESPE) no esmalte e na dentina dos dentes 

46 e 47 e fotopolimerizado segundo recomendações do fabricante (Figura 

6). Selecionou-se a resina composta nanoparticulada Z350 A3 (3M/ESPE) e 

inseriu-a com as espátulas suprafill (Duflex) e fotopolimerizou-se por 20 

segundos, conforme recomendações do fabricante (Figura 7). 
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Figura 5 – Condicionamento com ácido fosfórico a 37% dos dentes 46 e 47 

 
Figura 6 – Sistema adesivo dentinário single Bond (3M/ESPE) 

 
Figura 7 – Dente 46 restaurado; inserção da resina composta no dente 47 

Concluídas as restaurações, fez-se o ajuste oclusal e, após 

24 horas, realizou-se o acabamento e polimento (Figura 8). 
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Figura 8 – Restaurações dos dentes 46 e 47 concluídas 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Uma das grandes preocupações na Odontologia, desde seu início, foi 

encontrar um material restaurador que, além de restabelecer a função do 

elemento dental, apresentasse adequada resistência à abrasão, boa 

adaptação marginal, biocompatibilidade e que reproduzisse a cor natural dos 

dentes. 

 A evolução da Odontologia estética propiciou um avanço significativo 

dos materiais restauradores, com ênfase nas resinas compostas 

(ANUSAVICE, 2005). Este é o material mais requerido para restaurações 

posteriores, dada a intensa valorização da estética. Isto justifica a 

necessidade de constantes estudos e pesquisas que validem e assegurem 

o seu uso na clínica, para que suas propriedades estejam adequadas à 

decisão de tratamento restaurador ou à substituição de restauração já 

existente. 

Considerações importantes foram enfatizadas por Leinfelder (1980) 

a respeito do uso de resina composta em dentes posteriores, onde 

destacou três pontos fundamentais na construção de um planejamento 

viável: o material deveria ter quantidade de carga elevada, possibilitando 

aumento da resistência ao desgaste; ser radiopaco, para permitir a 

avaliação da região proximal através de imagens; e ser do tipo fotoativado, 

pois a colocação em incrementos proporcionaria o controle das forças de 

contração de polimerização. 

Moraes et al (2009) e Gianordoli Neto (2003) concordam que a 

resina composta é um material odontológico amplamente utilizado, devido à 

adesão à estrutura dental, à melhoria de suas propriedades mecânicas e à 

disponibilidade de matizes que provêem quase que ilimitadas possibilidades 

de mimetizar a estrutura dental. 
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Roberts et al (1992) avaliaram a resina composta e o amálgama em 

dentes posteriores em 108 restaurações em um período de três anos e 

afirmaram não haver diferenças estatisticamente significantes quanto ao 

desgaste, sugerindo que as propriedades mecânicas das resinas tiveram 

melhoria significativa. Estes resultados corroboraram com os encontrados 

por Perry et al (1997), que, avaliando resinas compostas em dentes 

posteriores, revelaram um desgaste de dois micômetros em seis meses; 7,8 

micrômetros em um ano e 10,3 micrômetros em 2 anos. 

No presente trabalho, verifica-se o mimetismo estético com a 

estrutura dentária nas duas restaurações Classe I. Entretanto, Mjor, Jokstad 

(1993), avaliando 274 restaurações num período de cinco anos, 

comportamento clínico das restaurações de resina composta, dessa forma, 

em restaurações classe II, a fratura e a recorrência de cárie dentária são 

mais freqüentes. 

Outro fator relevante a ser considerado é a pigmentação superficial 

nas restaurações de resina composta. Lopes et al (2002) relataram haver 

manchamento superficial das resinas num período de um ano. Contudo, as 

resinas nanoparticuladas, devido aos seus componentes apresentarem 

partículas nanométricas, possuem uma lisura de superfície que impedem o 

manchamento e o acúmulo de biofilme dentário sobre a restauração. 

Louguercio et al (2001) também obtiveram resultados excelentes 

com restaurações posteriores com resina composta avaliadas em um ano, 

enfatizando a lisura de superfície e o bom desempenho clínico do material. 

A pesquisa de Turkun et al (2001), avaliando restaurações 

posteriores com várias resinas compostas, mostrou que após sete anos tais 

restaurações apresentaram problemas de leve adaptação marginal, que 

poderia ser resolvido com um simples reparo e que o desempenho clínico 

foi satisfatório. Esse resultado assemelha-se ao obtido por Yip et al (2003) 

ao observarem o excelente desempenho das resinas compostas em dentes 

posteriores no seu estudo. 

Novaes et al (2007) concordaram com os demais autores citados 

neste trabalho, afirmando que as resinas têm sido indicadas como  

Conceição (2007) afirmou que as limitações da resina composta 

incluem sensibilidade da técnica restauradora, contração de polimerização, 

possibilidade de manchamento superficial, expectativa do paciente quanto 

substitutas ao amálgama, por seu adequado desempenho clínico, desgaste 

mínimo e manutenção da integridade marginal satisfatória. ao resultado 
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estético à longevidade clínica, hábitos nocivos do paciente. Entre as 

vantagens, permite preparo bastante conservador limitado ao acesso e 

remoção da lesão de cárie, é uma restauração esteticamente agradável, 

reforça a estrutura dental remanescente, há facilidade de reparo, apresenta 

custo inferior em comparação com as técnicas indiretas. Enquanto suas 

desvantagens incluem  baixa resistência à abrasão, que leva à perda da 

forma anatômica das restaurações; pode sofrer alteração da cor após 

períodos de dois ou três anos e é suscetível ao manchamento superficial. 
 

4.CONCLUSÕES  

 

Os autores concluíram que o cirugião dentista deve avaliar 

cuidadosamente cada caso clínico, ter conhecimento científicos sobre a 

estrutura dentária e sobre os materiais adesivos restauradores, seguindo 

criteriosamente a técnica relatada, para aumentar o sucesso das 

restaurações estéticas diretas em dentes posteriores. 
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CAPÍTULO 54 

 

PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ESTETICOS 

DIRETOS PARA HARMONIA DO SORRISO 
 

Iris de Araújo Ferreira MUNIZ 

Roseanne da Cunha UCHÔA 

Maria de Oliveira Alves CAVALCANTI 

Roberta Moreira FRANÇA 

Ana Karina Maciel de ANDRADE 
1.INTRODUÇÃO 

 

A odontologia estética teve uma evolução significativa devido às 

novas tecnologias empregadas, ao aperfeiçoamento dos materiais 

odontológicos e às recentes exigências estéticas de padrão de beleza. 

A evolução dos sistemas adesivos e das resinas compostas tem 

proporcionado o desenvolvimento de diversas técnicas restauradoras 

adesivas estéticas menos invasivas, com o objetivo de reparar alterações de 

cor, forma ou posição dental que prejudiquem o equilíbrio estético e/ou 

funcional (CONCEIÇÃO, 2007). 

Em alguns casos, além do clareamento interno e externo, o paciente 

necessita de um tratamento restaurador para proporcionar estética ao 

elemento dental. Uma das alternativas para solucionar estas situações 

consiste na utilização de materiais restauradores diretos adesivos como a 

resina composta, que restabelecem a cor natural (BASING; CARLINI 

JÚNIOR; SERRA; PIMENTA, 2000). 

A técnica de facetas estéticas diretas apresenta como vantagens o 

tempo clínico, conservação dos tecidos dentais, possibilidade de reparo, 

menor agressão aos tecidos periodontais, menor custo em comparação às 

técnicas indiretas e resultado estético excelente. Além disso, permite ao 

profissional controlar e avaliar o procedimento restaurador desde a seleção 

de cor até o estabelecimento da morfologia final. 

Como em qualquer técnica restauradora estética adesiva, a 

obtenção do sucesso funcional e estético depende principalmente do 
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dentista, que deve compreender os princípios básicos dos sistemas 

adesivos e das resinas compostas, diagnosticar o caso clínico com uma 

visão multidisciplinar e observar os fundamentos da estética dental para 

tentar reproduzi-la. 

 

2.RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

Após aprovação pelo comitê de ética, através do protocolo nº 

0907/2010, o estudo foi desenvolvido numa Instituição de Odontologia. 

Foi atendida uma paciente do gênero feminino, 21 anos, 

apresentando escurecimento dental no elemento 11, que havia sido tratado 

endodonticamente. Na tentativa de recuperar a harmonia do sorriso, a 

paciente se submeteu ao clareamento externo dental anteriormente à 

realização da faceta, porém não obteve sucesso (Figura 1). 

 
Figura 1 – Dente 11 com escurecimento dental 

A seguir, realizou-se a seleção da cor da resina (Figura 2) com base 

na escala vitae, atribuindo o Matiz A e valor 1 aos dentes . 

 
Figura 2 – Avaliação de cor da resina selecionada 

Registraram-se os contatos oclusais. Fez-se o preparo do dente 11, 

confeccionando-se uma canaleta de orientação que se iniciou na região 
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cervical no centro da face vestibular e foi direcionada em toda a extensão do 

dente com uma ponta diamantada 1012 (Figura 3). 

 
Figura 3 – Preparo do dente: Canaleta cervical 

 

Executou-se uma caneleta de orientação com ponta diamantada 

4138 (KGSorensen),com inclinação para palatino na região cervical. Após 

percorrer o centro da superfície vestibular paralelamente à mesma, a ponta 

diamantada 4138 foi inclinada para palatino no bordo incisal (Figuras 4). 

Com isso, a convexidade da face vestibular foi mantida após o preparo. Ao 

concluir a caneleta de orientação no centro da face vestibular foi realizado o 

desgaste da metade distal da coroa. Neste momento, pôde-se avaliar a 

profundidade do desgaste executado, então se fez o desgaste da metade 

mesial, concluindo-se o preparo cavitário foi observado que havia uma 

fratura pré-existente ao preparo do dente na borda incisal (Figura 5). 

 
Figura 4 – Redução vestibular com broca 4138 

 

 
Figura 5 – Preparo cavitário 
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As etapas seguintes incluíram o isolamento absoluto do campo 

operatório e profilaxia com pasta de pedra pomes (Figura 6).  

 
Figura 6 – Isolamento absoluto do campo e profilaxia 

O condicionamento ácido da estrutura dentária (esmalte e dentina) 

(Figura7) foi realizado com ácido fosfórico a 37%, durante 15 segundos, 

seguido de lavagem e secagem com jatos de ar. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Condicionamento àcido do dente 11 

 

Aplicou-se o sistema adesivo Adper Single Bond (3M/ESPE) em 

toda a estrutura condicionada (Figura 8), conforme recomendações do 

fabricante, seguido da fotopolimerização durante 20 segundos. 

  

A inserção da resina composta (Filtek Z350/ 3M ESPE) (Figura 9) foi 

realizada com espátula Supraffil (Duflex), sendo cada camada polimerizada 

por 20 segundos conforme recomendações do fabricante. 

 
Figura 9 – Resina Filtek Z 350 XT, na coer A1 B e A1 E 

 

Realizou-se o ajuste oclusal, o acabamento com brocas 

multilaminadas e tiras de lixa sof-lex, e o polimento com pasta de polimento 
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aplicada com disco de feltro, concluindo-se a realização da faceta estética 

direta com resina composta no elemento dental 11(Figura 10). 

 
Figura 10 – Faceta de resina composta concluída  

 

3.RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A Dentística propiciou o surgimento de técnicas restauradoras que 

restabelecem a harmonia estética do sorriso, para casos onde há alteração 

de cor dos dentes, como o escurecimento por tratamento endodôntico, 

pigmentações e defeitos do esmalte, manchas por tetraciclina ou outros 

medicamentos, traumas por várias causas e anomalias de forma. 

Em relação às facetas estéticas indiretas com utilização de 

porcelana, propiedades como  resistência e estabilidade de cor são 

inferiores nas facetas diretas com resina composta, porém são satisfatórias 

e dependerão muito de uma adequada indicação e de uma habilidosa 

técnica restauradora. 

Nogueira e Pascotto (2004) enfatizaram que, infelizmente, não é 

possível estimar a durabilidade clínica das facetas estéticas diretas pelo seu 

caráter multifatorial. O comportamento clínico destas restaurações depende 

de fatores relativos ao paciente, ao dentista e ao material odontológico 

utilizado  

Corroborando com esta afirmação, Bloom, Padayachy (2006) 

afirmam que o cirurgião-dentista deve ter o cuidado de informar ao paciente 

que os compósitos tem sua durabilidade e estabilidade de cor prejudicada 

em fumantes, grandes consumidores de café e de alimentos que contem 

muitos corantes, indivíduos com higiene oral deficiente e com alta atividade 

de cárie.  

O restabelecimento da harmonia estética do sorriso compreende 

diversos fatores e exige do profissional, além de conhecimentos técnicos-
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científicos, um dom artístico e habilidade manual, a fim de reproduzir os 

detalhes anatômicos fundamentais. 

É importante ressaltar que pacientes com presença de apinhamento 

severo dos dentes anteriores, com problemas periodontais, com pouca 

estrutura de esmalte que dificulte a retenção da faceta e com hábitos 

parafuncionais, como bruxismo e mordida topo-a-topo, apresentam 

limitações para o sucesso deste tipo de tratamento (FRADEANI; 

REDEMAQUI; CORRADO, 2005). 

A escolha de uma resina composta adequada, a indicação e 

aplicação corretas do sistema adesivo, a escultura apropriada das variadas 

formas inerentes aos dentes naturais e, principalmente, a seleção sensata 

da cor a ser empregada está diretamente relacionada ao sucesso do 

tratamento estético através das facetas com resina composta (FELIPPE, 

BARATIERI, 2000; FAHL, 2007). 

Com a finalidade de reproduzir características de translucidez e 

opacidade da face vestibular dos dentes, Dunn (1998) e Fellipe, Monteiro S, 

Baratieri LN, Caldeira de Andrada MA, Ritter AV (2003) disseram que 

existem resinas com vários graus de absorção e reflexão de luz. Em casos 

de elevado escurecimento dentário pode ser necessária a utilização de 

agentes resinosos opacificadores para mascarar a cor inicial. Entretanto 

Nogueira, Pascotto (2004) e Fellipe, Monteiro S, Baratieri LN, Caldeira de 

Andrada MA, Ritter AV (2007) advertem para o cuidado no uso destes 

agentes opacificadores, para não causar uma aparência artificial. 

Uma vez que facetas estéticas indiretas requerem um desgaste 

excessivo de estrutura dental, muitas vezes sadias, apresentam um custo 

elevado e algumas etapas laboratoriais demandando tempo, as técnicas de 

facetas diretas com resina composta constituem uma alternativa prática, 

segura e eficaz. 

 

4.CONCLUSÕES  

 

As facetas estéticas diretas com resina composta representam um 

tratamento odontológico eficaz, com uma técnica operatória simples, de 

baixo custo, preservação de estrutura dental sadia e resultados estéticos 

favoráveis. O caso clínico exposto resultou em harmonia do sorriso, elevou 

a auto-estima da paciente, devolvendo a alegria ao sorrir, restituindo a saúde 

biológica e psicológica. 
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André Ulisses Dantas BATISTA 

1.INTRODUÇÃO 

 

Quando ocorre um distúrbio de crescimento ou desenvolvimento das 

estruturas anatômicas que compõem a cavidade bucal, tem-se como 

resultado um desvio do normal (CASATI-ALVARES, 2004). Anomalia é uma 

variação ou desvio de uma característica ou estrutura anatômica e pode ser 

congênita, genética ou adquirida (MANUILA; MANUILA; NICOULIN, 2000). 

As anomalias dentárias podem ser classificadas de acordo com 

número, forma, cor, estrutura e tamanho, sendo que o seu diagnóstico 

requer uma avaliação clínica e radiográfica (TEIXEIRA, 2003). O diagnóstico 

precoce e o tratamento adequado das alterações de desenvolvimento que 

vão se instalando, são essenciais para que se consiga uma harmonia 

oclusal, funcional e estética (SEABRA et al., 2008). 

O dente conóide é uma alteração de desenvolvimento relacionada 

ao tamanho dos dentes, classificada como microdontia isolada. Na maioria 

das vezes, o incisivo lateral superior é o mais afetado e recebem esse nome 

por ter como principal característica a forma de cone ou conóide (FRANCO 

et al., 2008; FIGUEIREDO et al., 2008). 

Boselli e Pascoto (2007) enfatizaram que devido a esta 

característica conóide, estes dentes são os maiores responsáveis pela 

presença de diastemas ântero-superiores, por apresentarem uma 

significativa diminuição de estrutura dentária, notada principalmente no 

sentido mésio-distal. 

Estas anomalias dentárias interferem significativamente na estética 

do sorriso. Alguns pacientes, apesar de se encontrarem saudáveis do ponto 

de vista biológico, podem apresentar comprometimento da aparência do 

sorriso, acarretando muitas vezes variações no comportamento psicológico, 
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desde uma leve timidez até uma introspecção total, portanto qualquer fator 

estético que interfira em suas relações pessoais ou sociais deve sempre que 

possível ser corrigido (FRANCO et al., 2008). 

A evolução dos sistemas adesivos e das resinas compostas tem 

proporcionado o desenvolvimento de diversas técnicas restauradoras 

adesivas estéticas menos invasivas, com o objetivo de reparar alterações de 

cor, forma ou posição dental que prejudiquem o equilíbrio estético e/ou 

funcional (CONCEIÇÃO et al., 2007). 

A técnica restauradora direta com resina composta apresenta as 

seguintes vantagens: menor tempo clínico, conservação dos tecidos dentais, 

possibilidade de reparo, menor agressão aos tecidos periodontais, menor 

custo em comparação às técnicas indiretas e resultado estético excelente 

(BARATIERI et al., 2007). 

Este trabalho tem por objetivo apresentar um caso clínico de 

restauração estética direta com resina composta para reanatomização de 

incisivo lateral conóide. 

 

2.RELATO DO CASO CLÍNICO 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das 

Faculdades Integradas de Patos sob protocolo número 024/2012. O estudo 

foi descritivo individual, do tipo caso clínico.  

Paciente gênero masculino, D.S.F., 27 anos, procurou a clínica de 

Odontologia, queixando-se de insatisfação estética do elemento dentário 12, 

por se apresentar com anomalia dentária denominada de dente conóide 

(Figura 1). 

   
Figura 1 – Dente 12 CONÓIDE 

 

Após anamnese, exame clínico e planejamento do tratamento a ser 

executado, foi realizada uma profilaxia dos elementos dentários com pasta 
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de pedra pomes. A seleção da cor da resina composta foi realizada antes do 

isolamento do campo operatório, com base na escala de cores Vitapan 

Classic (Figura 2). 

 
Figura 2 – Escala de cores Vitapan Classic (VITA) 

 

Sob isolamento absoluto do campo operatótio, o dente foi 

condicionado com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos no esmalte 

dentário, seguido de lavagem com spray ar/água também por 30 segundos 

(Figura 3). 

 
Figura 3 – Condicionamento ácido do dente 12 

 

A seguir, foi aplicado em duas camadas o sistema adesivo Prime & 

Bond 2.1(Dentsply) e fotopolimerizado por 40 segundos (Figura 4). 
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Figura 4 – Aplicação do sistema adesivo 

 

Utilizou-se a resina Filtek Z350 XT (3M Espe) na cor A2 para 

reanatomização do dente 12 (figura 5). Cada incremento de resina foi 

fotopolimerizado por 20 segundos. 

   
Figura 5 – Aplicação dos incrementos de resina composta 

Realizou-se um acabamento inicial com a lâmina de bisturi nº 12 e 

uma ponta diamantada de granulação fina número 1051F (KG Sorensen). O 

acabamento e polimento da restauração foram realizados com discos 

abrasivos Sof-Lex pop-on (3M ESPE) e pastas de polimento com disco de 

feltro (Figura 6). 

 

  

Reanatomização De Dentes Conóides 

 



436 

 

Figura 6 – Acabamento inicial com ponta diamantada e discos de 

lixa 

O aspecto final da reanatomização do dente 12 conóide pode ser 

observado na figura 7 (A e B). 

A    B  
Figura 7 – A – Aspecto inicial do dente 12 conóide; B - Aspecto final da 

reanatomização do dente 12 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    

A evolução dos sistemas adesivos em associação ao avanço 

tecnológico das resinas compostas permite a realização de restaurações 

diretas com excelente retenção, estética e de baixo custo. Além disso, a 

possibilidade de preservação de estrutura dentária, exemplificada pela 

redução ou mesmo ausência de preparo cavitário, como no presente caso 

clínico, faz com que a técnica direta seja o procedimento de escolha para o 

tratamento de pacientes jovens. Adicionalmente, em função da 

reversibilidade, a técnica apresentada possibilita novas abordagens futuras, 

sem prejuízo da resistência da estrutura dentária remanescente (BOSELLI; 

PASCOTTO, 2007).  

Na verdade, a reanatomização dentária, por meio do uso desses 

materiais diretos, permite devolver aos dentes que apresentam 

comprometimento estético, como os dentes conóides, a harmonia da forma, 

função e da estética (FIGUEIREDO et al., 2008). 

É de relevante importância, o cirurgião dentista ter conhecimento 

das propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas, a fim de 

combinar a excelência estética da técnica e, assim, obter a tão almejada 

harmonia do sorriso (CONCEIÇÃO, 2007). 

Neste caso relatado utilizou-se uma resina composta do tipo 

nanoparticulada em todo o procedimento cosmético. A combinação de 

partículas de tamanho nanométrico possibilita a formulação de 

nanoagregados que reduz o espaço intersticial das partículas inorgânicas, 
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proporcionando o acréscimo de grande quantidade de carga à matriz, sem 

aumentar sua viscosidade. Esse fato favorece a redução da contração de 

polimerização e melhora as propriedades físicas e mecânicas, como a 

velocidade de desgaste que se torna equivalente a de uma resina composta 

híbrida. Os materiais restauradores nanoparticulados oferecem algumas 

vantagens, a saber: alta translucidez, alto polimento, longevidade do brilho 

superficial, se aproximando dos compósitos microparticulados. Essa junção 

de características possibilita o seu uso tanto em dentes anteriores, como em 

dentes posteriores (MITRA; WU; HOLMES, 2003). 

A obtenção da excelência no uso de restaurações diretas em resina 

composta requer do profissional um aprimoramento no protocolo de 

aplicação do material, já que a melhora nas propriedades ópticas do material 

requer um treinamento quanto a seleção de massas de diferentes cores, 

translucidez e opacidades para o domínio completo da técnica (BOSELLI; 

PASCOTTO, 2007). 

Um aspecto muito importante é saúde do tecido gengival. Cuidados 

precisam ser tomados na criação do novo contorno gengival e sua relação 

com a papila dental, a fim de manter um acabamento marginal adequado, 

evitando problemas periodontais na área (BOSELLI; PASCOTTO, 2007). 

Outro fato importante a ser considerado é a comunicação 

profissional/paciente. Essa etapa é imprescindível durante a fase de 

planejamento, a fim de que o sucesso clínico seja alcançado. Isso faz com 

que os procedimentos estéticos conservadores sejam particularmente 

recompensadores para o paciente (FIGUEIREDO et al., 2008; FRANCO et 

al., 2008). 

Por fim, considera-se que, apesar das diversas técnicas propostas 

como meio reabilitador do sorriso em dentes conóides, a reanatomização 

com resinas compostas é a que apresenta a melhor relação custo/benefício 

para o caso em questão, visto ser um procedimento passível de ajustes 

posteriores, permitindo perfeito controle da reabilitação realizada, além de 

permitir a máxima preservação tecidual. 

 

4.CONCLUSÕES  

 

A utilização de materiais restauradores adesivos diretos é uma 

opção viável para a reanatomização de incisivo lateral conóide, por permitir 
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um procedimento altamente conservativo, de baixo custo, devolvendo ao 

paciente a estética e a harmonia do sorriso. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O terceiro molar inferior inicia seu desenvolvimento com uma 

angulação horizontal e, à medida que o dente se desenvolve e a mandíbula 

cresce a angulação muda para mesioangular, e por fim vertical. A falha na 

rotação mesioangular é a causa mais comum de impactação dentária, sendo 

outro fator a desproporção da dimensão mesiodistal do dente comparada 

com o comprimento do maxilar resultando na falta de espaço. Quanto à 

cronologia de erupção, Teixeira et al. (2001) relata que a calcificação se dá 

entre os 8 a 10 anos de idade, a amelogênese dos 12 aos 16 anos, a erupção 

de 16 a 21 e a rizogênese dos 18 aos 25 anos de idade. 

O terceiro molar é o dente mais discutido na literatura odontológica. 

A grande questão sobre extraí-lo ou não é o maior dilema sobre este 

assunto, pois são grande causa de problemas clínicos e patológicos, 

podendo estar associados com pericoronarites, doenças periodontais, 

cáries, reabsorções dos segundos molares adjacentes e com a formação de 

cistos e tumores (MARZOLA et al. 2005).  

Para analisar a inclinação dos terceiros molares inferiores e 

estabelecer a técnica operatória mais adequada a cada situação Pell & 

Gregory (1933) e Winter (1926) estabeleceram classificações que foram 

avaliadas neste estudo. 
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A classificação de Winter refere-se à orientação do longo eixo do 

terceiro molar em relação ao longo eixo do segundo molar vizinho, 

determinando sete formas de seu posicionamento. Apenas cinco posições 

foram utilizadas neste estudo (Figura 1): 1. Vertical: paralelos; 2. 

Mesioangular: longo eixo em posição mesial; 3. Distoangular: longo eixo 

estiver em posição distal; 4. Horizontal: longo eixo perpendicular; 5. 

Invertido: longo eixo em posição contrária à do segundo molar. 

 

                                   A  B 
 Figura 1 - Classificação de Winter (1926) (A) e Classificação de Pell & Gregory 

(1933) (B).   Fonte: EMERY, 2013. 

A classificação de Pell e Gregory (1933) relaciona o terceiro molar 

inferior com o bordo anterior do ramo da mandíbula como observado na 

Figura 1 em: Classe 1 – Se o diâmetro mesiodistal da coroa está à frente do 

bordo anterior do ramo mandibular; Classe 2 – Se o dente estiver 

posicionado posteriormente e cerca de sua metade esteja coberta pelo 

ramo; Classe 3 – Se o dente estiver localizado dentro do ramo mandibular. 

Os autores relacionam o terceiro molar com o plano oclusal do segundo 

molar: Classe A - Face oclusal no mesmo nível ou acima do segundo molar; 

Classe B - Face oclusal entre o nível oclusal e o nível cervical do segundo 

molar; Classe C - Face oclusal abaixo da linha cervical do segundo molar. 

Dias-Ribeiro et al. (2008) avaliaram a prevalência das posições de 

terceiros molares retidos em relação à classificação de Winter em 430 

radiografias ortopantomográficas, nas quais 54% correspondiam ao gênero 

feminino, enquanto 46% ao masculino, com idade variando entre 20 a 40 

anos. Observou-se 971 terceiros molares retidos, onde 586 se encontravam 

na mandíbula e 385 na maxila. Na maxila, houve prevalência da posição 

distoangular, seguida da mesioangular e na mandíbula, seguiu ordem 

inversa. 
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Sandhu e Kaur (2008) avaliaram a posição angular e erupção de 

terceiros molares numa população asiática indiana por 4 anos. Como 

resultados 11 dos 72 dentes inferiores (15%) e 17 de 74 dentes superiores 

(23%) mudaram sua inclinação sagital. Na mandíbula, 9 de 24 dentes 

(37,5%) alcançaram posição vertical, 3 dos 6 dentes (50%) distoangular, e 3 

de 22 (13,6%) mesioangular. 

Santos e Quesada (2009) avaliaram 232 radiografias panorâmicas 

de pacientes do curso de Odontologia-UFSM, verificando a posição de 

terceiros molares. A posição vertical, conforme classificação de Winter foi à 

de maior prevalência entre os terceiros molares superiores e inferiores. Em 

relação à classificação de Pell e Gregory foi a Classe A, na profundidade de 

inclusão, e Classe I, em relação ao ramo mandibular.  

Celikoglu et al. (2010) investigaram a frequência de agenesia, 

impactação, posição angular e alterações patológicas de terceiros molares 

em pacientes ortodônticos. A amostra incluiu radiografias panorâmicas de 

351 pacientes com idade entre 20 e 26 anos. Observou-se que a proporção 

de agenesia do terceiro molar foi de 17,3% não havendo diferença 

estatisticamente significante quanto ao gênero. A frequência de terceiros 

molares impactados foi de 35,9%. A posição mais observada foi 

mesioangular (50%). Apenas 10,4% dos dentes foram afetados por 

quaisquer alterações patológicas, a maioria associada com a posição 

horizontal. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência da posição dos 

terceiros molares inferiores segundo a classificação de Pell & Gregory 

(1933) e Winter (1926),  bem como, o gênero e a faixa etária dos pacientes 

numa clínica de serviço privado. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo retrospectivo, utilizando 559 radiografias 

panorâmicas dos arquivos de uma clínica radiológica de Maceió-AL para 

análise dos terceiros molares inferiores em relação à classificação de Pell & 

Gregory (1933) e Winter (1926). As radiografias analisadas foram de 

pacientes com faixa etária compreendida entre 15 a 47 e maiores que 48 

anos. Foram incluídas na amostra radiografias de ambos os gêneros e que 

apresentavam os terceiros molares inferiores bilateralmente. Foram 

excluídas radiografias que não apresentaram padrões técnicos adequados, 
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ausência do segundo molar adjacente do elemento analisado ou não 

apresentaram o 8º, 9º e 10º estágios de desenvolvimento de Nolla.  

A análise da posição do longo eixo axial dos terceiros molares foi 

determinada pelo ângulo formado entre o longo eixo do dente (terceiro 

molar) e o plano oclusal. Para a aferição da classificação dos dentes houve 

um processo de calibração de seis examinadores. Os resultados obtidos 

foram transformados em índice de porcentagem, distribuídos em tabelas e 

analisados de acordo com o número e a porcentagem de dentes ocorrida 

em cada tipo de posição. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Destaca-se na Tabela 1 uma amostra significativamente maior de 

pacientes do gênero feminino (n=343) 61,4%, quando comparado com 

gênero masculino (n=216) 38,6%.  

 
Tabela 1 – Relação entre gênero e faixa etária 

FAIXA 

ETÁRIA (anos) 

FREQÜÊNCIA 

FEMININO MASCULINO 

15 – 25 240 150 

26 – 36 86 52 

37 – 47 15 12 

≥ 48 02 02 

TOTAL 343 216 

 

Esse fato pode estar relacionado com a característica intrínseca da 

mulher de ter mais zelo com a saúde e preocupação com a estética na 

sociedade atual (MARZOLA et al. 2005). Vasconcelos et al. (2003), 

encontraram maior prevalência no gênero masculino com 55,24% da 

amostra.   

A relação entre a faixa etária e gênero mais prevalentes foi verificada 

quando dos 15 aos 25 anos estavam presentes 240 mulheres e 150 homens. 

Concordando com esta pesquisa Marzola et al. (2005) e Oliveira et al. (2006) 

apresentaram a maior parte dos pacientes inseridos nesta faixa etária.   

Nas Tabelas 2 e 3 observa-se que a posição 1 A vertical (1 A V) foi 

a mais prevalente para ambos os dentes. A frequência da classificação de 

Pell & Gregory foi semelhante tanto em relação ao bordo anterior do ramo 

mandibular esquerdo (classe 1 - 67,8%) e direito (classe 1 – 72, 1%), como 

em relação ao plano oclusal do segundo molar esquerdo (posição A – 
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64,8%) e direito (posição A – 61,9%). Os achados desta pesquisa 

corroboram com Santos e Quesada (2009) que encontraram as posições 1 

A com valores de 85% e 82,5% respectivamente. Nery et al. (2006) e 

Almendros-Marqués et al. (2008) apresentaram resultados diferentes deste 

estudo com a posição 2 B sendo mais prevalente. Discordam desses 

estudos Marzola et al. (2005) verificando maior prevalência na posição 1 C. 

 
Tabela 2 – Frequência dos terceiros molares inferiores esquerdos(38) em relação à posição, 

ao bordo anterior do ramo da mandíbula e plano oclusal do segundo molar 

POSIÇÃO FREQÜÊNCIA (%) 

Vertical 291 52,1 

Mesioangular 234 41,9 

Horizontal 23 4,1 

Distoangular 9 1,6 

Invertido 2 0,4 

TOTAL 559 100 

CLASSES FREQÜÊNCIA (%) 

1 

2 

3 

TOTAL 

379 

169 

11 

559 

67,8 

30,2 

2,0 

100 

CLASSES FREQÜÊNCIA (%) 

A 362 64,8 

B 105 18,8 

C 92 16,5 

TOTAL 559 100 

Tabela 3 - Frequência de terceiros molares inferiores direitos(48) em relação à posição, ao 

bordo anterior do ramo da mandíbula e plano oclusal do segundo molar 

POSIÇÃO FREQÜÊNCIA (%) 

Vertical 289 51,7 

Mesioangular 218 39,0 

Horizontal 38 6,8 

Distoangular 12 2,1 

Invertido 2 0,4 

TOTAL 559 100 

CLASSES FREQÜÊNCIA (%) 

1 

2 

3 

TOTAL                                         

403 

139 

17 

559 

72,1 

24,9 

3,0 

100 

CLASSES FREQÜÊNCIA (%) 

A 

B 

C 

346 

118 

95 

61,9 

21,1 

17,0 
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TOTAL 559 100 

 

 Analisando a classificação segundo Winter, comprovou-se neste 

trabalho que a posição vertical é mais presente no elemento esquerdo com 

52,1% e no direito com 51,7%, seguida da mesioangular esquerdo com 

41,9% e direito com 39,0%. As posições em linguoversão e vestibuloversão 

não foram avaliadas, pois através da radiografia panorâmica não há 

possibilidade de analisar devido só ter imagem bidimensional. Os resultados 

desta pesquisa estão de acordo com Marzola et al. (2005), Oliveira et al. 

(2006) e Santos e Quesada (2009). Para Peterson et al. (2000) a impactação 

mesioangular  é a de maior prevalência, acometendo cerca de 43% de todos 

os dentes impactados e a vertical ocorre como a segunda maior freqüência, 

sendo responsável por 38% das impactações. 

Almendros-Marqués et al.  (2008) afirmaram como sendo a posição 

mesioangular a mais frequente. Marzola et al. (2005), encontraram para 

ambos os lados a posição 1 A vertical, corroborando com os resultados deste 

estudo. A segunda posição mais frequente no dente 38 foi 2 C mesioangular 

e para o 48 1 C mesioangular; discordando dos resultados deste estudo, no 

qual para ambos os dentes foi 1 A mesioangular. 

  

4.CONCLUSÕES  

  

Baseado nos resultados desta pesquisa conclui-se que: As posições 

mais frequentes para os terceiros molares inferiores são a vertical, a 

mesioangular e a horizontal. De acordo com a classificação de Winter; a 

posição mais freqüente para terceiros molares inferiores é Classe 1 A. 

Segundo Pell & Gregory; correlacionando as posições, o dente 38 e o 48 

apresentaram a mesma classificação prevalente, a 1 A vertical para ambos 

os gêneros e todas as faixas etárias.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

O insucesso endodôntico geralmente é decorrente de fatores 

técnicos: nível apical de instrumentação e obturação, percolação apical, 

qualidade da obturação endodôntica e restauração coronária, desvios, 

degraus, perfurações, fraturas, infiltração coronária, extravasamento de 

material obturador, número de sessões requeridas para o tratamento etc 

(SJOGEN et al.,1990), patológicos: tamanho inicial da radiolucidez 

periapical, condição periodontal, presença de PA (Periodontite Apical), 

presença de Cisto Periodontal Apical Verdadeiro, acumulação de cristais de 

colesterol (NAIR, 2006) ou influenciado por fatores sistêmicos: doenças que 

dificultam o processo de reparo tecidual.   

Trabalhos prospectivos e retrospectivos, estudos clínicos e revisões 

sistemáticas têm sido realizados para avaliar as qualidades dos tratamentos 

endodônticos com base nos aspectos clínicos e radiográficos, observando-

se uma média de sucesso que varia de 48 a 100%. Essa enorme 

discrepância no índice de sucesso ocorre em decorrência dos critérios de 

avaliação utilizados, do período de observação pós-tratamento endodôntico, 

da localização geográfica do estudo, do nível de qualificação dos operadores 

e de outras variáveis. Os protocolos metodológicos devem ser mais 
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padronizados para avaliação das imagens (DAMMASCHKE, 2003, IMURA, 

2007). 

Estudos transversais com radiografias periapicais de dentes com 

canais radiculares tratados tem sido avaliados, considerando-se a qualidade 

da obturação, o estado da restauração coronária e a presença de pinos 

intrarradiculares, associados com a PA. O índice de sucesso para os casos 

com tratamento endodôntico adequado tem se apresentado 

significativamente maior quando comparados com os dentes com tratamento 

inadequado. A combinação de tratamento endodôntico adequado e 

restaurações adequadas resultam no maior índice de sucesso. A presença 

de pinos intrarradiculares não tem influenciado a prevalência de PA 

(SIQUEIRA JR et al., 2008, RICUCCI et al., 2011). 

A utilização de outros recursos imaginológicos mais sensíveis, como 

a CBCT (tomografia computadorizada de feixe cônico), pode ser necessária 

para um correto diagnóstico após tratamento endodôntico. A superioridade 

da CBCT quando comparado à radiografia periapical se percebe nos cortes 

axiais, sargitais e multiplanares na visualização em 3D com manipulações 

das imagens nos preenchimentos ósseos e diferença de cores.  Além da 

detecção precoce da PA, é eficaz na avaliação da anatomia do canal, análise 

de sítios cirúrgicos, detecção de fraturas horizontais e verticais no trauma 

dental e diagnóstico de reabsorção interna e externa de raiz (DURACK e 

PATEL, 2012). Nem sempre a ausência de uma lesão óssea perirradicular 

observada em radiografia periapical convencional significa ausência de 

patologia apical após tratamento endodôntico (ESTRELA, 2008a).  

Preocupados em favorecer estudos epidemiológicos estabelecendo 

protocolos mais homogêneos, Estrela et al. (2008b) avaliaram um novo 

índice periapical (CBCTPAI) com base na CBCT para identificação de PA,  

desenvolvido com critérios estabelecidos a partir de medições 

correspondentes a radiolucência periapical interpretado em varreduras 

CBCT. Neste estudo a PA foi identificada em 39,5% e 60,9% dos casos, pela 

radiografia periapical e CBCT, respectivamente. O CBCTPAI ofereceu um 

método de diagnóstico preciso que pode reduzir a incidência de falso-

negativo aumentando a confiabilidade dos estudos. 

Portanto, no presente estudo é objetivo avaliar o sucesso de 

tratamentos endodônticos, através de exame clínico-radiográfico em 

pacientes em com sintomatologia pós-tratamento com uso de CBCT como 

padrão de referência a fim de obter um diagnóstico mais preciso e confiável. 
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2.MATERIAIS E MÉTODO 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley da UFPB. De acordo com a 

Resolução n. 196/96. Trata-se de um estudo transversal de coorte 

retrospectivo. Participaram deste estudo os pacientes atendidos na Clínica 

da Disciplina de Endodontia do Curso de Odontologia da UFPB, cujo 

tratamento endodôntico foi concluído entre os anos de 2007 a 2011. Foram 

incluídas no projeto as fichas do arquivo da Disciplina adequadamente 

preenchidas e com imagens radiográficas de qualidade satisfatória. A 

amostra correspondeu a 30 pacientes. Inicialmente foram coletados dados 

gerais do paciente e do tratamento realizado.  Em seguida os pacientes 

foram examinados clinicamente. O insucesso clínico foi indicado pela 

presença de sinais e sintomas, como dor espontânea, dor provocada pela 

percussão, palpação ou mastigação, edema, mobilidade e fístula.   

Foi realizada uma radiografia periapical de cada paciente pela 

técnica do paralelismo.  Após os filmes periapicais serem processados de 

maneira manual, foram numerados e montados nas fichas de proservação 

endodôntica. Os pacientes realizaram CBCT em Clínica de Radiologia de 

serviço privado, no Tomógrafo KODAK 9000 3D Sistema de Imagens Extra 

Oral. As imagens tomográficas foram mensuradas por meio do programa de 

imagens em 3D em formato DICOM da KODAK, CS 3D Imaging Software 

3.2.9. 

O índice CBCTPAI de pontuação quantitativa de alterações ósseas 

em estruturas minerais foi avaliado de acordo com Estrela et al. (2008b): 0 - 

Estruturas ósseas periapicais intactas; 1 - Diâmetro da radioluscência 

periapical >0,5-1 mm; 2 - Diâmetro da radioluscência periapical >1-2 mm; 3 

- Diâmetro da radioluscência periapical >2-4 mm; 4 - Diâmetro da 

radioluscência periapical >4-8 mm; 5 - Diâmetro da radioluscência periapical 

>8 mm; 6 - Pontuação (n) + E Expansão da cortical óssea periapical; 7 - 

Pontuação (n) + D destruição da cortical óssea periapical conforme 

observado nas Figuras 1 e 2 (com respectivas reconstruções em 3D, 

radiografias periapicais e CBCT). 
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A  

B   

C   
Figura 1. CBCTPAI: 0 corte sargital do elemento dental 22 (A). CBCTPAI: 1 corte 

sargital com diâmetro de 0,7 mm (B). CBCTPAI: 2 corte coronal do elemento dental 33 com 

diâmetro de 1,2 mm (C). Fotos: Roberta França. 

A   
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B  

C   

D   
Figura 2. CBCTPAI: 3 corte sargital com diâmetro de 3,4 mm (A). CBCTPAI: 4 corte 

coronal do elemento dental 21, com diâmetro de 4,6 mm (B). CBCTPAI: 6+ E corte sargital com 

o diâmetro de 9,1 mm e expansão da cortical óssea periapical (C). CBCTPAI: 7+ D corte sargital 

do elemento dental11, com o diâmetro de 5,9 mm e destruição da cortical óssea periapical (D). 

Fotos: Roberta França. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A idade dos pacientes variou de 15 a 78 anos. Os sinais e sintomas 

mais frequentes foram: dor somente por percussão (11,7%), dor por 

percussão e por palpação associada à dor espontânea e na mastigação 

(6,7%) e dor por percussão e por palpação associada à mobilidade (5,1%). 

A dor espontânea e por palpação associada à mobilidade foi observada em 

2,4% e um caso (0,8%) apresentou dor por percussão e por palpação 

associada a edema e fístula. Os resultados  

Tratamentos Endodônticos em Pacientes Sintomáticos Diagnosticados através de Tomografia Computadorizada de Feixe 

Cônico 

 



451 

 

 

ressaltam aspecto clínico de contato prematuro relacionado à sensibilidade 

à percussão desenvolvida posterior ao tratamento. Nesta pesquisa casos de 

sensibilidade à percussão e aspecto de sucesso radiográfico ocorreram em 

dentes pilares de próteses cuja força mastigatória aumentada influencia 

neste sintoma persistente.  

Na Tabela 1 observa-se que as maiores frequências 

corresponderam à: CBCTPAI-1 com 8 casos, CBCTPAI-2 com 8 casos e 

CBCTPAI-3 com 6 casos. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos pesquisados segundo os índices CBCTPAI  
Variável N % 

   

 CBCTPAI   

0 Estrutura óssea periapicais intactas 4 13,3 

1 Diâmetro da radioluscência periapical > 0,5 – 

1 mm 

8 26,7 

2 Diâmetro da radioluscência periapical > 1 - 2 

mm 

8 26,7 

3 Diâmetro da radioluscência periapical > 2 - 4 

mm 

6 20,0 

4 Diâmetro da radioluscência periapical > 4 - 8 

mm 

1 3,3 

6 (n) +E Pontuação (n) +E expansão da cortical 

óssea periapical 

2 6,7 

7 (n) +D Pontuação (n) +D destruição da cortical 

óssea periapical 

1 3,3 

TOTAL 30 100,0 

 

A persistência e/ou o aumento da rarefação óssea periapical, bem 

como o aparecimento de uma lesão periapical onde anteriormente não 

existia tem sido caracterizada como fracasso da reparação óssea 

(SIQUEIRA JR et al., 2008). No índice CBCTPAI as alterações ósseas 

periapicais verificadas com mais frequência corresponderam às imagens de 

áreas hipodensas com diâmetro entre 0,5 a 4 mm. Foi observado material 

extravazado além da raiz dos dentes e nas áreas hipodensas periapicais, 

reabsorções, canais não obturados, canais com  obturações deficientes, 

expansões das corticais ósseas apicais e destruição das tábuas ósseas 

vestibulares. 
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O tempo de proservação pós-tratamento endodôntico varia nas 

pesquisas de 1 ano até 4 a 10 anos para determinação do sucesso (IMURA 

et al., 2007, SIQUEIRA JR et al., 2008, RICUCCI et al., 2011). A maioria dos 

insucessos tem sido detectado no período de 2 a 5 anos (SJOGREN, 1990). 

Nesta pesquisa, os casos analisados tiveram períodos de proservação 

variando de 18 a 55 meses e não foi observada associação entre maior 

tempo de proservação e maior índice de sucesso.   

Com relação à comparação entre as medidas da CBCT e radiografia, 

a média e a mediana foram mais elevadas na CBCT (2,30 mm X 1,20 mm) 

do que na radiografia (1,68 mm X 1,00 mm), havendo diferença significativa 

entre os dois métodos (p < 0,001). A variabilidade expressa através do 

desvio padrão (2,70 mm X 2,56 mm) se mostrou elevada desde que o valor 

da referida medida foi mais elevado do que o valor da média em cada um 

dos métodos. O valor mínimo foi 0,00mm para ambos os métodos e o valor 

máximo 11,20 mm (CBCT) e 11,00 mm (Radiografia).  

Apesar de sua sensibilidade e especificidade, não se pode deixar de 

destacar que o método CBCT apresenta algumas desvantagens. Embora 

esteja se observando um aumento de captação e acessibilidade desta forma 

de imagem em consultórios dentários nos últimos anos, e o custo estar 

sendo reduzido na compra do aparelho CBCT, ainda há de se considerar o 

alto custo deste exame para a população de baixa renda e para aquisição 

do tomógrafo nos serviços públicos e Universidades de Odontologia, não 

oferecendo este acesso aos seus pacientes.  

Outra desvantagem é a radiação superior na CBCT quando 

comparada a radiografia periapical expondo o paciente a um risco maior dos 

efeitos nocivos e cumulativos.  O benefício para o paciente deve prevalecer 

sobre quaisquer riscos potenciais do processo, a fim de ser justificado o uso 

de CBCT (DURACK e PATEL, 2012). Pode se considerar desvantagem 

também a ocorrência de arterfato na CBCT, em dentes multiradiculares 

restaurados com retentores intraradiculares.  

  

4.CONCLUSÕES  

 

Apesar da CBCT ser mais indicada na proservação endodôntica 

devido a maior sensibilidade e especificidade na evidência do insucesso 

endodôntico, a decisão de prescrever CBCT na gestão de problemas  
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endodônticos deve ser feita apenas quando as informações de diagnóstico 

suficiente não são atingíveis a partir de outros testes de diagnóstico, quer 

sejam clínico ou radiográfico. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

As resinas compostas são formadas por uma matriz orgânica, unida 

por meio de agentes de união silanos às partículas de carga. A matriz 

orgânica consiste em uma mistura de monômeros dimetacrilatos aromáticos 

e/ou alifáticos. As partículas de carga inorgânica são constituídas de 

partículas de reforço e/ou fibras de óxidos ou vidros (REIS et al., 2007). 

Os monômeros reagem para formar uma matriz polimérica. Caso 

processo de conversão não se complete, parte dos monômeros 

permanecem com ligações duplas pendentes, ou monômeros que não 

reagiram ficam presos dentro da matriz polimérica. Quanto maior a 

quantidade de monômeros que não reagiram dentro da matriz polimérica, 

maior é a solubilidade da resina composta (GONÇALVES et al., 2008).  

Por isso a fotopolimerização adequada dos compósitos é importante 

para a manutenção das propriedades mecânicas e tem influência no 

selamento marginal das restaurações (SANTOS et al., 2000).  

As resinas compostas sofrem alterações na cavidade oral através 

do contato com várias substâncias endógenas, além de exógenas, como por 

exemplo, ácidos, bases, álcoois, sais e oxigênio que atingem a cavidade oral 

durante a alimentação e ingestão de bebidas. (FERRACANE, 2006). Efeitos 

deletérios nas restaurações de resina composta também podem ser 

causados pela saliva (OKADA et al., 2001). 
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Enxaguatórios bucais são frequentemente utilizados pela população 

mesmo sem prescrição odontológica e são compostos de água, agentes 

anti-microbianos, sais, e, em alguns casos, álcool (MORAN, 2000). Além de 

ser um método auxiliar no controle de cárie e gengivite, e usada em lesões 

orais; as pessoas usam bochechos por motivos sociais e cosméticos, mas é 

preciso saber que esse uso frequente pode ser prejudicial para os tecidos 

orais e dentais (GURDAL et al., 2002).  

O pH ácido dos colutórios pode causar ação deletéria e erosiva na 

superfície das resinas compostas, resultando em uma diminuição em sua 

lisura, pois ocorre degradação da matriz resinosa e exposição das partículas 

inorgânicas (SOUZA et al., 2005). 

Diante do exposto, percebe-se a importância do desenvolvimento de 

pesquisas científicas que envolvam a análise da solubilidade de resinas 

compostas após ação de colutórios bucais, sendo de fundamental 

importância para se determinar a longevidade deste material restaurador. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

A amostra foi constituída por duas resinas compostas: uma 

nanoparticulada, a Filtek Z 350 XT/3M ESPE( Figura 1A); e uma micro-

híbrida, a Filtek P90/3M ESPE (Figura 1B). Foram utilizados 04 tipos de 

colutórios bucais: LISTERINE® FRESHBURST® (Figura 2A) e Colgate® 

Plax® Fresh Mint (com álcool) (Figura 2B); e Oral - B® Pro-saúde NOITE 

(Figura 2C) e LISTERINE® ZERO (sem álcool) (figura 2D). 

 

A   B  
Figura 1-A-Resina nanoparticulada Z350 XT (3M ESPE); B-Resina micro-híbrida P90 (3M 

ESPE) 
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A  B   C   D  

Figura 2 – A-LISTERINE® FRESHBURST®; B-Colgate® Plax® 

Fresh Mint (com álcool); C-Oral-B® Pro-saúde NOITE; D-LISTERINE® 

ZERO (sem álcool)  

A confecção dos corpos de prova foi realizada utilizando uma matriz 

metálica (Figura 3A), com diâmetro interno de 5 mm e 2 mm de altura, onde 

foram inseridas as resinas compostas testadas, obtendo 46 corpos de prova, 

sendo 23 para cada compósito testado. A resina foi inserida em incremento 

único, recoberta com tira de poliéster, e sobre esta foi posta uma placa de 

vidro (Figura 3B). Em seguida, o material foi fotopolimerizado por 40 

segundos e removido do interior da matriz. 

A  B  
Figura 3 – A-Matriz metálica; B- Placa de vidro sobre corpo de prova 

Os corpos de prova foram divididos em oito grupos experimentais 

(n=5), sendo constituídos de acordo com o tipo de resina e do colutório 

avaliado, e dois grupos controle (n=3) compostos pelas resinas testadas 

imersas em saliva artificial. Cada grupo foi submetido à aplicação de duas 

análises, uma antes da exposição e outra após a exposição, com os 

colutórios. Os corpos de prova foram armazenados em frascos enumerados 

para sua identificação, com saliva artificial e mantidos em temperatura 

ambiente (37 ºC) durante todo o experimento. 

Os corpos de prova foram divididos de acordo com o tipo de resina 

e colutório: G1-Filtek Z350 e Listerine freshburst; G2-Filtek Z350 e Colgate 

Plax Fresh Mint; G3-Filtek Z350 e Oral B pró-Saude Noite; G4-Filtek Z350 e 

Listerine Zero TM; G5-Filtek P90 e Listerine freshburst; G6-Filtek P90 e 
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Colgate Plax Fresh Mint; G7-Filtek P90 e Oral B Pró-Saúde Noite; G8-Filtek 

P90 e Listerine Zero TM. 

Foi realizada a aferição dos valores de pH dos colutórios testados, 

tomando-se como referencial a metodologia utilizada por Nóbrega et al. 

(2010), com utilização de pHgâmetro digital. Foram utilizados 50mL de cada 

colutório testado em um béquer volumétrico de 100mL e, posteriormente 

foram executadas duas medições para cada um, sendo o pH final obtido pelo 

cálculo da média destas aferições. 

Após armazenamento dos corpos de prova em saliva artificial por 

24h, a solubilidade inicial foi mensurada (T1) usando a metodologia adotada 

por Almeida et al. (2010), com pesagem individual dos corpos em uma 

balança digital de alta precisão, cujos pesos foram anotados em tabela 

confeccionada pelo pesquisador. 

Os corpos de prova foram secos com papel toalha e colocados em 

uma bandeja com locais discriminados para cada um e depois desidratados 

a 100°C, em estufa Medclave® com termostat Rainbow, durante 03 minutos. 

Finalizada a desidratação, os corpos de prova dos grupos experimentais 

(G1;G2;G3;G4;G5;G6;G7;G8) foram submetidos a ação dos colutórios 

sendo armazenados em 50 ml dos mesmos por 12 horas, equivalente a um 

ano de uso diário da solução por 2 minutos (LUCENA, et al., 2010), para 

realizar novas pesagens (T2). Os resultados foram obtidos por intermédio da 

diminuição relativa dos pesos de acordo com a metodologia utilizada por 

(ALMEIDA et al., 2010).  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 destacou que, em todos os colutórios e nas duas resinas 

testadas, as médias de peso apresentaram variações entre as avaliações 

inferior a 1,00. Houve redução de peso nas amostras nos grupos G1, G2  e 

G7. As médias de peso foram mais elevadas na resina Z350 (3M Espe) do 

que na resina P90 (3M Espe). 

Tabela 1 – Estatísticas do peso segundo o colutório e o tipo de resina utilizada 

  Resina 

Colutório Avaliação Z350 P90 

  Média ± desvio                   

padrão 

Média ± desvio 

padrão 

    

Listrerine Freshburst T1 130,32 ± 1,22 127,08 ± 5,18 

 T2 129,96 ± 1,09 126,98 ± 5,16 
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Colgate Plax Fresh Mint T1 131,26 ± 1,36 125,94 ± 2,98 

 T2 130,74 ± 1,24 125,98 ± 3,15 

    

Oral B (Pró-saúde) T1 128,86 ± 1,97 127,36 ± 6,50 

 T2 128,86 ± 1,98 126,98 ± 6,46 

    

Listerine Zero T1 128,84 ± 0,98 127,20 ± 6,19 

 T2 129,10 ± 0,96 127,56 ± 5,92 

    

Saliva Artificial T1 131,00 ± 1,05 127,60 ± 1,65 

 T2 131,03 ± 1,15 127,70 ± 1,59 

    

 

O gráfico 1 apresenta que a resina nanoparticulada Z350 (3M Espe) 

sofreu maior alteração de peso quando combinada com o colutório Listerine 

Freshburst de que a resina microíbrida P90 (3M Espe). 
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Gráfico 1 – Médias do peso quando foi utilizado o colutório Listrerine 

Freshburst segundo a resina 

Na tabela 2, verificou-se que as variações de solubilidade foram 

positivas, indicando redução do peso entre as duas avaliações nos grupos. 

Houve redução de peso entre as duas avaliações nos grupos G1 (colutório 

Listerine Freshburst e resina Z350), G2 (colutório Colgate Plax Fresh Mint e 

resina Z350), G5 (colutório Listerine Freshburst e resina P90) e G6 (colutório 

Oral B Pró-Saúde e resina P90). 
Tabela 2 – Estatísticas das variações da solubilidade (Diferenças dos valores do peso entre o 

tempo T1 e T2) segundo o colutório e o tipo de resina utilizada 

 Resina  

Colutório Z350 P90 Valor de p 
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 Média ± DP Média ± DP  

Listrerine Freshburst 0,36 ± 0,26 (A) 0,10 ± 0,07 (A) p(1) = 0,095 

Colgate Plax Fresh Mint 0,52 ± 0,13 (A) - 0,04 ± 0,22 (AD) p(1) = 0,008* 

Oral B (Pró-saúde) 0,00 ± 0,37 (BC) 0,38 ± 0,04 (B) p(1) = 0,151 

Listerine Zero - 0,26 ± 0,44 (B) - 0,36 ± 0,44 (CD) p(1) = 0,548 

Saliva Artificial - 0,03 ± 0,12(C) - 0,10 ± 0,17 (A) p(1) = 1,000 

Valor de p p(3) = 0,017* p(3) = 0,008*  

(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste de Mann-Whitney. 

(2): Através do teste de Kruskal Wallis. 

 

A imersão dos corpos de prova em saliva artificial demonstrou que a 

resina Z350 XT (3M Espe) não sofreu nenhuma alteração de solubilidade 

(Tabela 2), corroborando com o trabalho de Almeida et al. (2010). Silva et al. 

(2008) explicou que a solubilidade em saliva ocorre devido às partículas de 

enchimento do composto nanoparticulado. Uma grande quantidade de íons 

pode ser liberada a partir da superfície de partículas de enchimento e os 

agentes de acoplamento associados ao material de partículas de enchimento 

são propensos à hidrólise, por meio de ligações éster nas moléculas ou nas 

ligações de siloxano.  

Neste trabalho, pode-se verificar que a resina nanoparticulada Z350 

XT sofreu maiores alterações de solubilidade em relação ao compósito 

microhíbrido P90 (tabela 2). Resultados semelhantes foram relatados por 

Almeida et al. (2010), observando que, independente do colutório testado, os 

valores de absorção apresentados pelo compósito nanoparticulado Filtek 

Z350 foram estatisticamente superiores ao híbrido P60. 

As maiores médias das variações de solubilidade foram registradas, 

respectivamente, nos grupos G2 , G7, G1 e G8 (tabela 2). Houve diferença 

estatisticamente significativa, quanto à solubilidade, entre as duas resinas 

quando combinadas com o colutório Colgate Plax fresh Mint (G2 e G6). Esse 

resultado pode ser devido à presença do álcool no colutório, que tem a 

capacidade de causar a solubilidade das resinas compostas. No trabalho de 

Bolanho (2007), as alterações da massa dos espécimes foram observadas 

sob as seguintes substâncias: água, cachaça e vodka, que levaram à perda 

de peso; e bebidas alcoólicas como bourbon, tequila e saquê, que levaram ao 

aumento de peso.  
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O álcool também influencia na rugosidade da superfície da resina 

Filtek Z350 (ROCHA et al., 2010), cujas alterações podem estar relacionadas 

a uma eluição provável dos monômeros não reagidos e a um efeito sobre a 

degradação da cadeia de polímero, o que é esperado após compósitos serem 

expostos a produtos químicos, água, saliva artificial, álcool, solventes, ácidos 

ou bases. 

O aumento da rugosidade nos resultados do presente estudo foi 

mostrado na seguinte ordem: maior quando o álcool foi usado (0,458), seguido 

pelas amostras de Plax ® sem álcool (0,384) e era a mais baixa no controle 

(0,096). Nas amostras expostas ao álcool, o aumento da rugosidade do 

compósito pode ser atribuída à elevada concentração do álcool, o que pode 

levar à deformação do material de reparação.  

Percebe-se que a resina P90 se solubilizou quando em contato com 

o colutório Oral B, que não possui álcool em sua composição. Yap et al. (2003) 

enfatizaram que colutórios, contendo ou não álcool, podem afetar a dureza 

dos materiais restauradores, o que depende da composição química, tipo e 

conteúdo de carga das resinas. Concordando com estes achados, Gurgan, 

Oner e Koprulu (1997), Rocha et al. (2010) e Lucena et al. (2010) verificaram 

que ambos os bochechos, com álcool e sem álcool, afetaram a dureza dos 

materiais restauradores, quando comparados com destilada água.  

Os três colutórios que causaram solubilidade nas resinas analisadas 

apresentaram pH ácidos (Oral B = 5,1; Colgate Plax 6,77 e Listerine 

FreshBurst 4,5), o que pode ter contribuído  para a solubilidade. Almeida et al. 

(2010) também observaram que o baixo pH apresentado pelo colutório 

Listerine (pH 4,2) pode ter agido nas matrizes poliméricas do composto 

nanoparticulado e híbridos através de catálise de grupos éster de monômeros 

dimetacrilato presentes em suas composições (Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA e 

TEGDMA). 

Gopferich (1996) enfatizou que esta catálise forma álcool e moléculas 

de ácidos carboxílicos que aceleram a degradação dos compósitos devido a 

uma diminuição do pH dentro de suas matrizes. Por outro lado Ferracane 

(2006), explicou o baixo pH pode também ter causado a erosão nas 

superfícies do material de enchimento, a aceleração ou a sua descolagem, 

pelo menos, aumentando a liberação de íons de sua superfície. 

 

4.CONCLUSÕES  
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Diante dos resultados obtidos, verificou-se diferenças 

estatisticamente significativas entre os colutórios em cada uma das resinas 

isoladamente. A resina composta Z350 XT (3M Espe) sofreu maiores 

alterações de solubilidade, devido a sua composição. A maior solubilidade 

encontrada foi causada pelo colutório Colgate Plax FreshMint (com álcool) 

na resina Z350 XT (3M Espe). Na resina composta P90 (3M Espe), a maior 

solubilidade foi provocada pelo colutório Oral B Pró-saúde noturno sem 

álcool em sua composição. Todas os colutórios analisados apresentaram pH 

ácido. 
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1.INTRODUÇÃO 

Assim como os elementos dentários, os materiais resinosos 

utilizados para a colagem dos braquetes também estão sujeitos à ação das 

substâncias que adentram ao meio bucal. Além dos tecidos dentários duros, 

a corrosão também atinge os materiais restauradores presentes na cavidade 

bucal. Algumas pesquisas mostraram que, em condições ácidas, há uma 

tendência à degradação de cimentos de ionômero de vidro, resinas poli-

ácido modificadas e resinas compostas (NICHOLSON et al., 1999; TURSSI 

et al., 2002; DE WITTE, DE MAEYER e VERBEECK, 2003). 

Refrigerantes à base de cola provocam corrosão das superfícies 

expostas, sendo mais acentuada e diretamente proporcional ao tempo de 

exposição (TORRES et al., 2010). O suco de laranja, também potencial 

causador da corrosão, foi capaz de aumentar a perda mineral e profundidade 

de erosão do esmalte em estudo desenvolvido por Claudino et al. (2006). 

Outra classe de bebidas capazes de expor o ambiente oral à corrosão e que 

tem sido mais recentemente estudada é a das bebidas consumidas 

predominantemente por esportistas, mais especificamente os isotônicos. 

Também denominados repositores hidroeletrolíticos, cujo pH muitas vezes 

é inferior a 4, estes podem, também, favorecer a ocorrência de corrosão 

(XAVIER, 2010). 

A estabilidade de braquetes, sua longevidade e o tempo clínico 

gastos durante a colagem dos mesmos são de fundamental interesse para 
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os ortodontistas. Assim, vários materiais têm sido desenvolvidos a fim de 

alcançar meios adequados de resistência ao cisalhamento e também para 

evitar lesões permanentes ao esmalte após a descolagem. Estes novos 

sistemas de adesão necessitam apresentar eficiência o suficiente para 

permitir que os acessórios ortodônticos se mantenham colados durante todo 

o tratamento, resistindo de forma conveniente a cargas de tensão, tração e 

torque (PENIDO et al., 2008). 

Com o objetivo de quantificar o remanescente adesivo aderido sobre 

o esmalte dentário após a remoção dos braquetes ortodônticos, Ârtun e 

Bergland (1984) propuseram o Índice de Remanescente Adesivo (IRA). O 

IRA possui quatro índices que variam de acordo com a porcentagem de 

resina aderida ao dente, após a remoção do braquete: 0 – Nenhum adesivo 

remanescente sobre o dente; 1 – Menos de 50% de adesivo remanescente 

sobre o dente; 2 – Mais de 50% de adesivo remanescente sobre o dente; 3 

– Todo o adesivo remanescente sobre o dente.  Através desse índice, 

pode-se avaliar os locais onde ocorreram as falhas na adesão e quantificar 

o remanescente adesivo que permanace no dente e/ou braquete, permitindo 

a análise estatística e comparações com outros estudos (PIGNATTA et al., 

2009). 

O Transbond™ PLUS Color Change (TPCC) é um sistema adesivo 

fotopolimerizável que pode ser utilizado tanto para colagem de braquetes 

metálicos quanto cerâmicos. Possui em sua composição partículas de vidro 

de fluoraluminosilicato e monômeros hidrofílicos, o que lhe garante a 

liberação e difusão de flúor e sua utilização em meios ligeiramente úmidos, 

respectivamente. Inicialmente apresenta uma coloração rosa e torna-se 

transparente após a fotopolimerização (Informações do fabricante). 

Apesar do efeito dessas substâncias sobre o esmalte dentário ser 

amplamente explorado, sua provável ação sobre as propriedades das 

resinas compostas utilizadas para colagem de braquetes ortodônticos é 

pouco pesquisada. Sendo assim, o presente estudo objetiva avaliar a 

resistência ao cisalhamento de braquetes colados com a resina 

Transbond™ PLUS Color Change, após o contato com algumas substâncias 

ácidas, e quantificar o Índice de Remanescente Adesivo (IRA) após a 

descolagem do braquete, a fim de constatar o local onde ocorre a falha 

adesiva. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 
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Quarenta incisivos inferiores permanentes bovinos, recém-

extraídos, tiveram todo o seu remanescente do ligamento periodontal 

removido e permaneceram armazenados em solução aquosa de timol 0,1%, 

a aproximadamente 5ºC, a fim de controlar o crescimento bacteriano.  

Com o auxílio de um esquadro de vidro, os dentes foram 

posicionados, individualmente, no interior de um tubo de PVC com 

dimensões de 25x2x20mm, tendo resina acrílica autopolimerizável vertida 

em seu interior (Figura 1A). Na face vestibular de cada incisivo foi feita 

profilaxia com pedra-pomes e água, condicionamento ácido do esmalte 

dentário (com ácido fosfórico a 37%), aplicação do primer Transbond™ XT 

e colagem de braquete ortodôntico (RothSLI, Morelli) utilizando a resina 

Transbond™ PLUS Color Change (Figura 1B). 

Para verificar o efeito de três classes de bebidas (refrigerante, suco 

de laranja industrializado e isotônico) sobre as propriedades adesivas da 

resina Transbond™ PLUS Color Change, três marcas comerciais foram 

utilizadas: Coca-cola®, Del Valle® sabor laranja e Gatorade® sabor laranja 

Os 40 corpos de prova foram divididos, aleatoriamente, em quatro 

grupos (n=10), de acordo com a substância na qual seriam imersos: S1) 

Coca-cola®, S2) Del Valle® sabor laranja, S3) Gatorade® sabor laranja e S4) 

saliva artificial (controle), e submetidos a três ciclos corrosivos diários de 5 

minutos, com intervalos de 2 horas, durante 30 dias, sendo sempre 

recolocadas em saliva artificial até que um novo ciclo fosse iniciado, com a 

finalidade de simular o meio bucal. Ao fim deste período, os corpos de prova 

foram submetidos ao ensaio mecânico de cisalhamento (Figura 1C) e à 

avaliação do Índice de Remanescente Adesivo (IRA). 

Os resultados do teste de resistência ao cisalhamento foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) para comparação entre grupos. 

Na avaliação dos escores do IRA foi utilizado o índice kappa para verificar a 

concordância entre examinadores, e o teste de Kruskal-Wallis para 

determinar as diferenças estatísticas entre os grupos. 

 

 

 

 

 
Figura 1: A) Posicionamento, 

com auxílio de um esquadro 
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de vidro, do dente bovino no interior do tubo de PVC preenchido com resina acrílica; B) Corpo 

de prova finalizado, após a colagem do braquete; C) Corpo de prova submetido ao ensaio de 

resistência ao cisalhamento. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÀO 

 

A análise de variância (ANOVA) e o teste de Kruskal Wallis 

revelaram que não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos pesquisados quanto a resistência ao cisalhemtno (Figura 2) e o IRA 

(Figura 3), respectivamente (p>0,05).  

A análise por meio do índice Kappa verificou concordância entre 

examinadores com valores variando de substancial a excelente.  
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Figura 2: Variação dos valores da resistência ao cisalhamento (MPa) dos grupos 

pesquisados. 
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O aumento do consumo de refrigerantes entre crianças e 

adolescentes, de isotônicos entre os esportistas e dos sucos de frutas 

industrializados pela população em geral tem chamado a atenção devido aos 

seus níveis de pH serem abaixo do limite crítico para a desmineralização do 

esmalte (pH<5,5). Assim, devido à ingestão cada vez mais frequente de 

bebidas ácidas pelos diversos tipos de pacientes, o presente estudo teve o 

objetivo de avaliar seus efeitos na força de adesão de braquetes colados 

com o compóstio Transbond™ PLUS Color Change, a fim de proporcionar 

um maior esclarecimento e uma correta indicação na prática clínica. 

A metodologia de imersão das amostras nas bebidas ácidas, com 

três ciclos corrosivos diários de 5 minutos e intervalos de 2 horas, foi 

realizada baseando-se em artigos com pesquisas similares (ONCAG, 

TUNCER e TOSUN, 2005; KHODA et al., 2012; HAMMAD e ENAN, 2013), 

a fim de facilitar a comparação entre os estudos. 

Assim como este estudo, Navarro et al. (2011), Khoda et al. (2012) 

e Hammad e Enan (2013), utilizando dois tipos de compósitos (No Mix e 

Transbond™ XT) na colagem de braquetes, submetidos à ação de Coca-

cola®, suco de limão, iogurtes carbonados e não carbonados e Sprite®, 

realizando os ciclos por períodos de 15 dias ou 3 meses, tanto em dentes 

humanos quanto bovinos, não encontraram nenhuma diferença estatística 

entre os grupos das amostras que sofreram os testes corrosivos por essas 

substâncias e os grupos controles. 

Por outro lado, apesar desta pesquisa não ter encontrado diferença 

estatística entre o grupo imerso em Coca-cola® e o grupo controle, Oncag, 

Tuncer e Tosun (2005) constataram uma redução significativa na resistência 

ao cisalhamento das amostras submetidas à ação dessa substância e 

atribuiu tal acontecimento ao processo de desmineralização do esmalte 

dentário, constatado através de Microscopia Elerênica de Varredura, 

causado pelo baixo pH do refrigente, o que gerou um efeito negativo na 

retenção do braquete. Essa diferença de resultados entre as pesquisas pode 

ser justificada pelo tipo de substrato utilizado, tipo de compósito e período 

de exposição ao líquido, uma vez que no estudo citado foram utilizados pré-

molares humanos com braquetes colados com o compósito Unitek Bonding 

Adhesive (3M Unitek) e submetidos a ciclos corrosivos durante três meses. 

Passalini et al. (2010) e Fidalgo  et al. (2012) também avaliaram o 

feito de substâncias de baixo pH em braquetes colados com a resina 

Transbond™ PLUS Color Change sobre dentes bovinos, porém, utilizaram 
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como primer o Transbond™ Self Etching Primer Adhesive e, para os ciclos 

corrosivos, salivas artificiais com pH 4,5 e 5,5. Embora a metodologia de 

imersão nos líquidos ácidos tenha sido diferente da adotada nesta pesquisa, 

permanecendo as amostras imersas por 22 horas diárias, durante 14 dias, 

em salivas desmineralizantes com pH superior ao das bebidas utilizadas 

neste estudo, também não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos submetidos aos ciclos e o grupo controle, 

mantido apenas em saliva artificial. 

Por sua objetividade e praticidade, o IRA proposto por Artun e 

Bergland (1984) é utilizado até hoje em diversos estudos, quando o objetivo 

é avaliar os sistemas de colagem por meio da verificação do local da falha 

de união e da quantidade de adesivo remanescente aderido ao dente 

(PIGNATTA et al., 2009). Seu uso facilita a comparação entre as diferentes 

pesquisas já realizadas, e por isso foi utilizado neste estudo. 

Embora não tenha havido diferença estatisticamente significante 

entre os escores do IRA nos grupos testados, uma maior porcentagem de 

amostras apresentou o escore 3 (42,5%), indicando que houve uma 

tendência de falha na interface resina/braquete, permanecendo o material 

de colagem aderido à superfície dentária. Esse resultado confirma os 

achados de outras pesquisas que utilizaram a TPCC na colagem de 

braquetes, tanto associada ao primer Transbond™ XT (ROMANO et al., 

2009; TURKKAHRAMAN et al., 2010), quanto ao Transbond™ Self Etching 

Primer (ROMANO et al., 2009; PASSALINI et al., 2010; PSEINER et al., 

2010). Tal fato é favorável para evitar prejuízos ao esmalte, uma vez que os 

resíduos do comósito podem ser removidos por instrumentos rotatórios 

adequados, de uma forma mais segura.  

Apesar das substâncias pesquisadas não terem afetado a força de 

união de braquetes colados com a resina TPCC, novas pesquisas são 

necessárias para confirmar esses resultados. Diversas bebidas ácidas, 

sistemas de união e tipos de bráquetes devem ser testados, visto que a 

literatura apresenta-se carente quanto ao tema em questão. 

 

4.CONCLUSÃO 

 

Não houve influência das substâncias testadas sobre a força de 

adesão do compósito utilizado na pesquisa e ambas as interfaces, 

resina/braquete e braquete/dente, apresentaram falhas adesivas. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O curso de Odontologia foi instituído no Brasil em 25 de outubro de 

1884 pelo decreto nº 9311, existindo nas universidades da Bahia e do Rio 

de Janeiro (BRASIL, 1884). A Lei Nº 1314 de 17 de janeiro de 1951 

regulamentou o exercício profissional dos Cirurgiões - dentistas (SANTOS e 

CIUFFI, 2009); e também a atividade dos protéticos e dentistas práticos 

(BRASIL, 1951). 

Em 1964 foi promulgada a Lei nº 4.324 que institui o Conselho 

Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, órgãos responsáveis 

pela supervisão da conduta ética dos profissionais que exercem essa 

atividade (RAMOS; CRIVELLO, 2007). Dois anos depois a Odontologia 

ganhou a atual regularização de seu exercício a partir da Lei 5081 (24 de 

agosto de 1966), nela estando presentes a atribuições do cirurgião – 

dentista, bem como o que lhe é vedado (BRASIL, 1966). 

 Segundo Ramos; Crivello (2007), em 1976, foi instituído o primeiro 

Código de Ética Odontológica (CEO), estabelecendo os princípios 

fundamentais que direcionam a conduta do cirurgião-dentista no exercício 

da profissão. Como atualização dessa primeira resolução se encontra a 

Resolução CFO 151/83, que vigorou de 1º de janeiro de 1984 até 31 de 

dezembro de 1991. Esses dois primeiros institutos éticos foram elaborados 

pelo Conselho Federal de Odontologia, ouvindo alguns segmentos da classe 

odontológica. Em 1991, o Conselho Federal de Odontologia iniciou um 
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processo no âmbito nacional, com a realização de conferências estaduais 

para que a classe odontológica manifestasse seus anseios em relação ao 

CEO. 

Em dezembro de 2002 foi realizada a III Conferência Nacional de 

Ética Odontológica em Florianópolis. A partir dessa Conferência foi redigido 

um novo Código de ética Odontológica, que entrou em vigor em 2003 pela 

Resolução 42/2003 (Brasil, 2003). Este mesmo código sofreu uma leve 

alteração que foi aprovada através da Resolução CFO-71, de 06 de junho 

de 2006 (BRASIL, 2006). 

Em 11 de maio de 2012, foi realizada a IV Conferência Nacional de 

Ética Odontológica em Goiás. Com isso ficou revogado o Código de Ética 

Odontológica, aprovado pela Resolução CFO-42, de 20 de maio de 2003 

que foi substituído pelo código aprovado pela Resolução CFO nº 118/2012, 

estando em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2013 (BRASIL, 2012). 

Na Paraíba o ensino de ética profissional no curso de graduação em 

Odontologia da Universidade Federal é ministrado na disciplina Ética e 

Legislação Odontológica, a partir de 17 de junho de 2002, quando o 

CONSEPE aprovou o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de 

Odontologia, através da Resolução nº 37/2002 assinada pelo reitor em 

exercício (UFPB, 2002). 

Os problemas éticos surgem nas relações de trabalho, 

provavelmente porque os valores morais dos profissionais não estão 

suficientemente interiorizados para que possam agir de forma ética 

(GAUDENZI, 2004). Diante disso, o presente estudo pretende avaliar o 

conhecimento dos graduandos de odontologia na Universidade Federal da 

Paraíba sobre o Código de Ética Odontológica. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

Este é um estudo descritivo de natureza quantitativa, realizando-se 

uma pesquisa de campo em que foram selecionados por conveniência 80 

graduandos de Odontologia, dos 354 matriculados na Universidade Federal 

da Paraíba, estando esses cursando o sexto, sétimo, nono e décimo 

períodos, sendo 20 alunos de cada turma, sendo excluídos os alunos que 

não estavam cursando a grade curricular de maneira regular. Desta forma 

obteve-se um grupo de alunos, Grupo 1, correspondente aos graduandos 

que não cursaram a disciplina de Ética e Legislação Odontológica e o Grupo 
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2 formado por alunos que já cursaram a referida disciplina, que é ministrada 

no oitavo período da grade curricular. 

Para avaliar o conhecimento dos participantes utilizou-se um 

questionário, baseado no questionário utilizado por Oliveira (2006). Antes da 

coleta de dados propriamente dita foi realizado um estudo piloto com 3 

alunos de cada período, para calibração e treinamento da pesquisadora, e 

também para adequação do instrumento de coleta, após a aprovação.  

Os dados obtidos no estudo foram organizados e processados por 

meio de um programa de processamento de dados, Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 13.0 Windows, com o qual se procedeu 

à análise descritiva e inferencial através de métodos estatísticos específicos. 

Na estatística inferencial foram utilizados os testes Qui-Quadrado de 

Pearson e Exato de Fisher a um nível de significância de 5,0%. Esta 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba e aprovada por 

unanimidade. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados coletados a maioria dos entrevistados foi 

do gênero feminino. No total dos 80 participantes 47 (58,8%) eram do gênero 

feminino e 33 (41,2%) participantes do gênero masculino. 

Distribuindo os participantes nas faixas etárias de 19 a 21, 22 a 23 

e 24 ou mais encontramos o número e porcentagem de estudantes que 

representam cada faixa etária, apresentando 22 participantes na primeira 

faixa (27,5%), 34 na segunda (42,5%) e 24 na terceira (30%). 

Para a fixação dos honorários profissionais foi perguntado o que é 

permitido segundo o código deontológico, e dentre as opções a mais 

assinalada foi o não para “Oferecer serviços gratuitos a quem possa 

remunerá-los adequadamente”, o Grupo 1 apresentou 52,5% e o Grupo 2 

mostrou percentagem de 87,5%. Houve diferença estatística entre os 2 

grupos (p= 0,001), com maior acerto para o grupo 2, que já tinham cursado 

a disciplina de Ética (Tabela 1). 

Em relação a “Receber ou cobrar remuneração adicional de 

pacientes atendidos sob convênio / contrato” não há diferença estatísticas 

entre os grupos (p= 1,000), com maior prevalência para a resposta não 

(Grupo 1 – 95,0%) e (Grupo 2 – 92,5%), demonstrado que todos os alunos 
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possuem o entendimento que é infração ética este procedimento. Para a 

resposta “Considerar a cooperação do paciente durante o tratamento no 

valor fixado do honorário”, há diferença estatística (p = 0,008), com a 

resposta sim para o Grupo 2 (82,5%) e para o Grupo 1 (55,0%) (Tabela 1). 

Segundo o CEO no Artigo 20º Incisos I, constitui-se como infração 

ética oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los 

adequadamente. Já para o Artigo 19º do mesmo código, Inciso VIII diz que 

na fixação dos honorários será considerado a cooperação do paciente 

durante o tratamento. Observa-se que a maioria dos participantes foi de 

acordo com a circunstância permitida para a fixação dos honorários segundo 

o CEO, mas uma boa parte dos participantes acredita que seja permitido a 

oferta de serviços gratuitos, mesmo a quem possa remunerá-los. 

Sales Peres et al. (2004) analisando as mudanças ocorridas no CEO 

em 2003, comentou sobre a questão dos honorários revelando que o 

objetivo do código seria não permitir o intuito do profissional de ganhar 

mercado sem manter qualidade, desonrando, desta maneira, toda a classe 

odontológica, devendo então sempre levar em consideração, como 

referencial, a tabela de valores referenciais para procedimentos 

odontológicos (VRPO) editada pelo CFO (2004). 

É compreensível parte da amostra desta pesquisa pensem que 

oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los não seja uma atitude 

que comprometa as normas éticas da profissão, pois há de se pensar em 

família e pessoas próximas neste tocante. 

 

Foi mostrado na tabela 2 que boa parte dos estudantes respondeu 

afirmativamente a questão sobre o direito de desistir de atender o paciente 

(Grupo 1- 47,5% e Grupo 2- 85,0%), apresentando diferença 

estatisticamente significante (p< 0,001). Segundo o Artigo 5º, Inciso V esse 

direito é garantido perante a existência de fatos que prejudiquem o bom 

relacionamento do profissional com o paciente. Acertaram os alunos que 

responderam sim a este quesito (Grupo 1 – 47,5% e Grupo 2 - 82,5%). 

Verifica-se diferença estatisticamente significante (p = 0,001) quanto a esta 

questão. 

Para a situação “quando, a qualquer momento, o profissional 

constate que o paciente é portador de doença infecto contagiosa”, apenas 3 

pessoas marcaram sim (Grupo 1 - 1 pessoa e Grupo 2 – 2 pessoas), não 

havendo diferença estatística (p=1,000) entre os grupos. Segundo o CEO, 
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Artigo 11º Inciso I constitui-se infração ética discriminar o ser humano de 

qualquer forma ou sobre qualquer pretexto. No estudo de Oliveira (2006) 

apenas 1 pessoa assinalou este último quesito. 

 

Tabela 1 – O que é permitido considerar para fixação de honorários de acordo com o 

CEO, segundo os alunos entrevistados do Curso de Odontologia da UFPB, João 

Pessoa, Paraíba, 2011. 
 Período cursado   

Variável Sexto/ Sétimo 
Nono/ 

Décimo 
Grupo Total 

Valor de 

p 

 n % n % N %  

TOTAL 40 100,0 40 100,0 80 100,0  

Quanto à fixação de 

honorários, segundo o 

CEO é permitido: 

       

Oferecer serviço gratuito 

a quem possa remunerá-

lo 

       

Sim 19 47,5 5 12,5 24 30,0 
p(1) = 

0,001* 

Não 21 52,5 35 87,5 56 70,0  

Receber ou cobrar 

remuneração adicional 

de pacientes atendidos 

sob convênio/contrato 

       

Sim 2 5,0 3 7,5 5 6,3 
p(2) = 

1,000 

Não 38 95,0 37 92,5 75 93,8  

Considerar a cooperação 

do paciente durante o 

Tratamento 

       

Sim 22 55,0 33 82,5 55 68,8 
p(1) = 

0,008* 

Não 18 45,0 7 17,5 25 31,3  

(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 
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(**): Não foi possível determinar devido à ausência de categorias. 

(1): Através do teste Qui-Quadrado de Pearson. 

(2): Através do teste Exato de Fisher. 

 

Na última questão o Grupo 1 respondeu sim com 52,5% e o Grupo 

2 não em 82,5% no item “Não desistiria de atender o paciente”, mostrando 

na Tabela 2 diferença estatisticamente significante (p=0,001). 

Oliveira (2006) relata que grande parte dos autores acredita que em 

situações de falta de condições técnicas, falta de formação adequada ou 

falta de preparo emocional do cirurgião-dentista no atendimento a um 

paciente na condição de doenças infecto contagiosas, a ação do profissional 

poderá mais prejudicar do que ajudar o paciente. Contudo deve-se atentar 

para não usar-se do direito de recusa ao atendimento sem que seja dada 

justificativa convincente ao paciente e encaminhamento adequado.  

 

Tabela 2 – Direito de desistência do CD ao atendimento de determinado paciente e 

em qual situação isso poderia ocorrer de acordo com o CEO, segundo os alunos 

entrevistados do Curso de Odontologia da UFPB, João Pessoa, Paraíba, 2011.  
 Período cursado   

Variável Sexto/Sétimo Nono/Décimo Grupo Total 
Valor 

de p 

 N % n % N %  

TOTAL 40 110,0 40 110,0 80 

110,

0  

Direito de desistir        

Sim 19 47,5 34 85,0 53 66,3 

p(1) < 

0,001* 

Não 21 52,5 6 15,0 27 33,8  

Em que situação o 

CD desistiria de 

atender o paciente?        

Fatos que 

prejudiquem o bom 

relacionamento com 

o paciente        

Sim 19 47,5 33 82,5 52 65,0 

p(1) = 

0,001* 

Não 21 52,5 7 17,5 28 35,0  

A qualquer 

momento, quando o 

paciente portar 

Doença Infecta 

Contagiosa        

Sim 1 2,5 2 5,0 3 3,8 

p(2) = 

1,000 

Não 39 97,5 38 95,0 77 96,3  

Não desistiria de 

atender o paciente        

Sim 21 52,5 7 17,5 28 35,0 

p(1) = 

0,001* 

Não 19 47,5 33 82,5 52 65,0  
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 (*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-Quadrado de Pearson. 

(2): Através do teste Exato de Fisher 

 

4.CONCLUSÕES  

Embora havendo estudantes que não tenham cursado a disciplina 

de Ética e Legislação Odontológica, boa parte deles demonstrou uma 

percepção acertada das condutas que devem ser seguidas pelos Cirurgiões-

dentistas, apresentando índices de acerto.  No entanto, na maioria dos casos 

houve diferença percentual, estatisticamente significante, entre os grupos 

prevalecendo os acertos para o grupo 2. 

Faz-se necessária a maior divulgação do Código de Ética 

Odontológica, desde o início da formação dos futuros profissionais cirurgiões 

dentistas, sendo imprescindível o empenho máximo do Conselho Federal e 

dos Conselhos Regionais de Odontologia, além dos docentes do curso e das 

entidades de classe, buscando preventivamente educar e instruir os 

profissionais, para evitar condená-los e puni-los. 
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CAPÍTULO 61 

 

CARACTERÍSTICAS LABIAIS DO PORTADOR DA 

SÍNDROME DE DOWN 
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Patrícia Moreira RABELLO 
 

1.INTRODUÇÃO 

 

Na identificação forense, o aparelho estomatognático é capaz de 

permitir uma infinidade de possibilidades. Devido às características 

distintivas dos dentes, o reconhecimento através dos mesmos é uma das 

mais populares formas de identificar alguém, pois tais estruturas são 

conhecidas por possuírem características singulares a cada indivíduo além 

de extraordinária resistência a temperaturas extremas. Além disso, 

informações importantes podem ser retiradas de impressões de tecidos 

moles orais ou periorais, já que de fato, os lábios são conhecidos por 

possuírem características peculiares e únicas no arranjo de suas linhas, as 

quais podem levar à identificação de uma pessoa (ADAMS, 2003; NEVILLE, 

2004; PRABHU et al., 2012). 

Queiloscopia (do grego, “Cheilos”, lábios; “Skopein”, marcas) é o 

nome dado aos estudos das impressões labiais realizadas por um indivíduo 

em determinado substrato. A importância da Queiloscopia está ligada ao fato 

de o lábio possuir marcas exclusivas de um indivíduo. Tal como as 

impressões digitais e as rugas palatinas, os sulcos labiais são permanentes 

e imutáveis, sendo possível através dos mesmos identificar determinados 

padrões dessa estrutura anatômica a partir da sexta semana de vida intra-

uterina. (MOLANO et al., 2002; NEVILLE, 2004). 

A Síndrome de Down (SD) foi primeiramente descrita pelo 

pesquisador John Langdon Down (DOWN, 1886), sendo considerada uma 

alteração genética causada por trissomia no cromossomo 21, o menor dos 

vinte e três cromossomos humanos, apresentando-se numa frequência de 1 
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em 650-1000 nascidos vivos (LEJEUNE et al, 1959). Segundo Cooley  e 

Graham (1991), os portadores da SD carregam consigo características, tais 

como: atraso no desenvolvimento, obesidade, envelhecimento precoce, 

hipotonia (100%), problemas de audição (50 a 70%) e de visão (15 a 50%), 

cardiopatia congênita (40%), distúrbios da tireóide (15%), problemas 

neurológicos (5 a 10%), alterações na coluna cervical (1 a 10%). 

Essa síndrome é bem definida quanto às características fenotípicas 

que acometem seus portadores, tais como a existência de anormalidades 

marcantes na morfologia craniofacial (DOWN, 1886; BAGIC e VERZAC, 

2003). As manifestações bucais comuns à síndrome de Down são: hipotonia, 

língua grande, protrusa e sulcada, cavidade oral pequena e alterações na 

dentição, acarretando problemas de cunho respiratório e alimentar. 

Devido à carga genética, os portadores da SD assemelhem-se mais 

entre si do que com um irmão, não sindrômico, de mesmo pai e mãe. Pelo 

fato dos sulcos labiais terem uma base genética, é questionável até que 

ponto esta influencia a formação das características labiais e padrões 

sulculares em portadores da Síndrome de Down.  

Diante do exposto, diferentes trabalhos lançam atualmente a 

discussão sobre a importância da identificação através de marcas labiais. 

Apesar disso, publicações a respeito do tema são escassas, o que justifica 

o fato de pesquisadores nacionais remeterem a sua busca a respeito do 

tema excessivamente à bibliografia estrangeira, salientando assim a 

necessidade de desenvolver mais pesquisas nacionais nesta área.  

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho de pesquisa foi aprovado por unanimidade no 

Comitê de ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba - CEP/CCS (Protocolo de n◦0100/12).   

A amostra foi composta por trinta e quatro portadores da Síndrome 

de Down escolhidos por conveniência em instituições da cidade de João 

Pessoa-PB, dentre as quais se destacam a FUNAD (Fundação de Apoio ao 

Deficiente) e a AME DOWN (Associação de Pais e Amigos dos Portadores 

da Síndrome de Down). Foram excluídos os que se recusaram a participar e 

os que apresentavam inflamação, trauma, malformação na região oral ou 

perioral, 
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A coleta da amostra seguiu a metodologia de Barros et al., (2006), 

ocorrendo da seguinte forma: Os lábios foram limpos com um guardanapo 

e, uma vez certo de que os mesmos estavam livres de cosméticos labiais e 

outras impurezas, o investigador utilizou um compasso de ponta seca e uma 

régua milimetrada para mensuração da espessura superior e inferior 

individualmente, na região da linha média dos lábios; Com a utilização de 

uma máquina fotográfica digital de alta resolução (SONY®, 16 Mega Pixels, 

Brasil) e sem a utilização do flash fotográfico, mas sim com a luz natural, 

foram tiradas duas fotografias (uma aproximada e outra mais distanciada) 

dos lábios em posição de repouso para a visualização da disposição das 

comissuras labiais; Para a realização desta etapa, o participante ficou 

posicionado com o plano de Frankfurt paralelo ao solo.  

Para a obtenção da impressão labial, foram utilizados sobre os 

lábios secos, imóveis e fechados, batom (AVON® ULTRA COLOR RICH 

BATOM COR INTENSA, Brasil - coloração Vermelho Real, longa duração). 

Em seguida, os lábios foram pressionados ligeiramente em movimento de 

“rolagem”, da esquerda para direita, contra uma cartolina branca apoiada 

sobre uma placa de vidro grossa e polida.  

Para a análise sulcular, a impressão labial é dividida em quatro 

quadrantes e oito subquadrantes, sendo a frequência do tipo de sulco 

analisada segundo a classificação Suzuki e Tsuchihashi (1971), uma das 

mais utilizadas até hoje pelos pesquisadores da área e considerada o padrão 

ouro para a classificação da impressão labial.  Esta toma por base seis 

elementos principais, baseados em diferentes formas e cursos que tomam 

os sulcos nas impressões labiais. 

Estes sulcos se dividem em: Tipo I - Linhas verticais completas. São 

sulcos retos e bem definidos que correm verticalmente através do lábio e 

cobrem toda a sua extensão; Tipo I’ - Linhas verticais incompletas. São 

sulcos retos, que desaparecem, porém, no meio do curso, sem cobrir a 

extensão de todo o lábio; Tipo II – Linhas ramificadas ou bifurcadas. Os 

sulcos se bifurcam ao longo de seu trajeto; Tipo III - Linhas Entrecruzadas. 

São os sulcos que se entrecruzam em forma de aspas ou de “X”; Tipo IV - 

Linhas reticuladas. Produzem múltiplas cruzes que geram aspecto de um 

retículo; Tipo V - São consideradas linhas em outras formas. Neste caso 

estão os sulcos que não se pode classificar em nenhum dos casos 

anteriores. (Figura 1). 
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 Figura 1: Padrões sulculares Tipo I (A); I’ (B); II (C); III (D); IV (E); 

V (F). Fonte: (OLIVEIRA; FERNANDES; RABELLO, 2012). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do total de portadores da Síndrome de Down pesquisado, 24 

(70,6%) eram do sexo feminino, enquanto que 10 (29,4%) eram do 

masculino. Em relação à idade dos pesquisados foi obtida uma média de 

13,88 anos (DP = 8,25).  

Para a variável da espessura labial, foi observado que a média de 

máxima largura de 8,88mm (DP = 1,33) para o lábio superior e de 9,61mm 

(DP = 1,27) para o lábio inferior. Para a classificação da espessura labial 

(Tabela 1) houve diferença estatisticamente significante, com valor de 

p<0,001. O tipo mais prevalente foi lábios médios (50,0%), seguido pelos 

tipos mistos (35,3%), grossos ou muito grossos (11,8%) e delgados (2,9%).  

Em relação à classificação dos lábios mistos, o componente superior 

obteve uma maior porcentagem classificatória como sendo lábio médio 

(23,5%), enquanto que no componente inferior, que tende a ser mais 

espesso que seu oponente, o lábio grosso ou muito grosso (20,6%) 

prevaleceu (Tabela 1). Tais resultados contradizem os resultados obtidos 

nos estudos de Barros, Silva e Galvão (2006), os quais afirmaram que os 

lábios superiores apareceram mais vezes sob o tipo delgado, e que, 

contrariamente a essa tendência, os inferiores expressaram-se 

preponderantemente sob o padrão grosso quando comparados a seus 

oponentes. 

 

Características Labiais do Portador da Síndrome de DOWN 

 



484 

 

Tabela 1 – Tipos de espessura labial, de portadores da Síndrome de Down, João 

Pessoa-PB, 2013.  

Espessura labial n % 

Delgados 1 2,9 

Médios 17 50,0 

Grossos-Muito grosso 4 11,8 

Mistos 12 35,3 

Lábios mistos superiores   

Delgados 4 11,8 

Médios 8 23,5 

Grossos-Muito grosso - - 

Não Mistos 22 64,7 

Lábios mistos inferiores   

Delgados 1 2,9 

Médios 4 11,8 

Grossos-Muito grosso 7 20,6 

Não mistos 22 64,7 

Total 34 100,0 

p<0,001 

(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado para a igualdade de proporções numa 

população. 

 

Em relação à classificação queiloscópica quanto ao tipo de 

comissura labial, observou-se na Tabela 2 que o tipo comissural abaixado 

foi o que obteve maior percentual, com 73,5%, sendo as demais comissuras 

classificadas como padrão horizontal (26,5%), mostrando diferença 

estatisticamente significante (p=0,009). 

 

Tabela 2 – Tipos de Comissura labial em portadores da Síndrome de Down, João 

Pessoa-PB, 2013 

Comissura labial n % 

Horizontal 9 26,5 

Elevada - - 

Abaixada 25 73,5 

Total 34 100,0% 

p=0,009 

(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado para a igualdade de proporções numa 

população 

A Tabela 3 relaciona a porcentagem do tipo sulcular encontrada em 

cada subquadrante. No que condiz ao padrão sulcular, os tipos I (52,2%), I’ 
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(16,9%) e II (16,9%) possuíram maiores percentuais, em detrimento dos 

tipos III (2,9%) e IV (1,1%), os quais demonstraram menor expressividade 

na amostra. Padrões indefinidos (tipo V) foram encontrados em 9,9% dos 

quadrantes analisados, p<0,001. No sulco labial superior e inferior o sulco 

predominante foi o do tipo I com 44,1% e 67,6% respectivamente. O total 

dos subquadrante, sulco labial superior e inferior apresentam diferença 

estatística significante (p< 0,001, p= 0,024 e p< 0,001). 

 

Tabela 3: Porcentagem do tipo sulcular por subquadrante em portadores da 

Síndrome de Down, João Pessoa-PB, 2013 

Variável n % Valor de p 

Total dos subquadrantes 

 
   

I 142 52,2 p(1) < 0,001* 

I' 46 16,9  

II 46 16,9  

III 8 2,9  

IV 3 1,1  

V 27 9,9  

TOTAL 272 100,0  

    

Sulco labial - superior    

I 15 44,1 p(1) = 0,024* 

I' 10 29,4  

II 6 17,6  

III - -  

IV - -  

V 3 8,8  

    

Sulco labial inferior    

I 23 67,6 p(1) < 0,001* 

I' 3 8,8  

II 5 14,7  

III 1 2,9  

IV 1 2,9  

V 1 2,9  
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TOTAL 34 100,0  

 

 (*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado para a igualdade de proporções 

numa população. 

 

 Em pesquisas realizados por Suzuki e Tsuchihashi (1971) e 

Augustine et al. (2008) foram relatadas que o padrão mais predominante na 

população estudada foi o tipo III. Porém, no estudo deste último, os padrões 

do tipo I e III foram mais comumente encontrados nas regiões laterais do 

lábio superior em comparação com os subquadrantes mediais, enquanto o 

componente inferior apresentou predomínio do tipo I nos segmentos mediais 

em relação aos laterais.  Estudos de Oliveira, Chaves e Rabello 

(2012) em uma população não sindrômica, revelaram que os sulcos retos e 

completos (tipo I), demonstraram uma maior prevalência nos subquadrantes 

mediais dos lábios, corroborando aos resultados descritos na tabela acima. 

No entanto, ao analisar todas as regiões, Oliveira, Chaves e Rabello (2012) 

encontrou o tipo III como o mais prevalente, seguido do tipo II e I. 

 

4.CONCLUSÕES  

 

O perfil queiloscópico da amostra revelou uma espessura labial 

variável, de média à espessa. No entanto, as comissuras seguiram um 

padrão mais uniforme, sendo relevante a apresentação abaixada. Os tipos 

sulculares demonstraram uma considerável tendência de sulcos sem 

ramificações, retos e verticais, sugerindo uma minimização da variabilidade 

de padrões sulculares no portador da SD, a qual pode vir a dificultar o 

processo de identificação através da Queiloscopia nesses indivíduos. 
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1.INTRODUÇÃO 

A Odontologia Legal é a ciência que se caracteriza por fornecer ao 

Direito os conhecimentos da Odontologia, a qual vem exercendo 

fundamental importância no processo de identificação de vítimas quando 

carbonizadas, em decomposição, mutiladas ou esqueletizadas contribuindo 

significativamente para o esclarecimento de fatos de interesse jurídico, por 

meio de perícias (VANRELL, 2009; ALMEIDA JUNIOR et al., 2010; OSHIRO 

et al., 2010).  

Nas situações supracitadas diversos índices e métodos 

complementares e não tradicionais de identificação humana assumem papel 

essencial (GRUBER; KAMEYAMA, 2001). A exemplo, a análise 

antropológica da arcada dentária, incluindo os elementos dentários, que 

tendem a resistir às mais extremas situações, oferecem informações desde 

a determinação do sexo até a irrefutável possibilidade de identificação 

individual (OLIVEIRA et al., 1998; TERADA et al., 2011). É nesse sentindo 

que muitos autores têm estudado o dimorfismo sexual presente nos 

elementos dentários por meio de análises odontométricas e a maioria dos 

estudos têm mostrado diferenças estatisticamente significativas. 

Coma (1999) e Hemanth et al. (2008) citaram o índice de Aitchinson 

para determinação do sexo, o qual consiste na aplicação de medidas 

mesiodistais de incisivos central e lateral superiores em uma razão 

matemática, obtendo-se um resultado que é analisado, de acordo com o 

valor de referência do índice, indicando se o indivíduo é do sexo masculino 

ou feminino. 
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Em vista do exposto e diante da probabilidade da real existência de 

um método de diferenciação sexual por meio de elemento dentários, o 

presente estudo objetivou verificar, através de técnicas odontométricas 

descritas na literatura utilizando pares de modelos em gesso da arcada 

dentária de alunos do curso de Odontologia da Universidade Federal da 

Paraíba, a aplicabilidade e confiabilidade do índice de Aitchinson na 

determinação do sexo, visando sua utilização em perícias de identificação 

humana. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se um estudo de delineamento epidemiológico do tipo 

transversal, cego quanto à obtenção dos dados; abordagem indutiva, com 

procedimento estatístico comparativo e técnica de observação direta por 

meio de exame de modelos de gesso dos arcos superior e inferior. 

A amostra foi composta de 190 pares de modelos em gesso da 

arcada dentária de alunos, que possuíam idade entre 18 e 30 anos, do curso 

de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, sendo 109 de 

indivíduos do sexo feminino e 81 masculino. Foram excluídos pares de 

modelos em gesso que apresentaram ausência de um dos elementos 

dentários de interesse da pesquisa, aqueles que exibiram restaurações nas 

superfícies proximais e livres, mau-posicionamento dentário que 

impossibilitasse a obtenção da medida, e ainda aqueles que apresentaram 

esses elementos danificados ou quebrados. 

Com um paquímetro digital (King-Tools® - 502.300BL - 300mm) 

mensurou o maior diâmetro mesiodistal dos incisivos centrais e incisivos 

laterais, superiores e inferiores, dos hemiarcos direito e esquerdo.  

O método utilizado para a medição do diâmetro mesiodistal de cada 

dente seguiu o sugerido por autores como Bushang et al. (1988) e Santoro 

et al. (2000). Segundo eles, o diâmetro mesiodistal é obtido pela maior 

distância entre as faces mesial e distal dos dentes, por meio de um 

paquímetro digital, posicionado o mais paralelo possível à superfície oclusal, 

pela face vestibular do dente. 

Em seguida, aplicaram-se os valores das medições das distâncias 

supracitadas, na fórmula matemática correspondente ao Índice de 

Aitchinson que corresponde à razão entre o diâmetro mesiodistal do incisivo 
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lateral superior sobre o incisivo central superior, multiplicado por 100 (quadro 

1). 

Os dados foram analisados descritivamente obtendo-se 

distribuições absolutas e percentuais. Para a análise inferencial utilizou-se o 

teste estatístico t-Student com variâncias iguais e significância de 5%. O 

programa utilizado para a digitação e obtenção dos cálculos estatísticos foi 

o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 20.0 

Windows. Esta pesquisa foi aprovada por unanimidade pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba (protocolo número 0296/12). 

 

  Diâmetro máximo mesiodistal do Incisivo Lateral Superior   x 

100 

  Diâmetro máximo mesiodistal do Incisivo central Superior 

Quadro 1 - Fórmula matemática para cálculo do Índice de Aitchinson 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1, verifica-se a distribuição da amostra em relação ao 

índice de Aitchinson, no arco superior, nos hemiarcos esquerdo e direito. Os 

valores obtidos pelo Índice de Aitchinson, independente do hemiarco, foram 

todos abaixo de 150. Tal resultado representou um acerto de 100% para o 

sexo masculino e 0% para o sexo feminino. 

]Tabela 1 - Índice de Aitchinson calculado para o arco superior, nos hemiarcos 

esquerdo e direito, João Pessoa – PB, Brasil, 2012.                                                                                                                                                
 ARCO SUPERIOR  

 SEXO  

 

HEMIARCO 

ESQUERDO 

Masculino Feminino 

Teste* 

 Nº     % Nº     %  

IA < 150 

IA > 150                     

              

81 - 100  

0 - 0 

                 

109 - 100 

0 – 0 
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(*): Não foi possível avaliar devido à ausência de uma das categorias. 

 

Na tabela 2, verifica-se a média dos valores do Índice de Aitchinson 

e o desvio padrão encontrados para o arco superior, considerando os 

hemiarcos esquerdo e direito, em ambos os sexos. Os números encontrados 

foram muito aquém do estabelecido para o dimorfismo sexual e não 

apresentaram diferença estatística entre os sexos, tanto no hemiarco 

esquerdo (p= 0,316) quanto no direito (p = 0,616). 

 

Tabela 2 - Índice de Aitchinson calculado para o arco superior 

segundo o sexo. João Pessoa – PB, Brasil, 2012 
 SEXO  

ARCO 

SUPERIOR 
Masculino Feminino 

Valor 

de p 

 

 

Média ± DP 

(Mediana) 

 

Média ± DP 

(Mediana) 

 

 

 Índice 

de Aitchinson 

esquerdo 

77,78 ± 

4,51 

(77,78) 

78,54 ± 

5,50 

(78,97) 

 

p(1) = 

0,316 

 Índice 

de Aitchinson direito 

78,23 ± 

5,25 

(78,26) 

78,60 ± 

4,92 

(78,89) 

 

p(1) = 

0,616 

 
   

 

(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 

    

HEMIARCO 

DIREITO 
Masculino Feminino 

 

 Nº     % Nº     %  

IA 

< 150 

IA 

> 150 

 

81 - 100 

 

0 - 0 

 

109 - 100 

 

0 – 0 
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Na tabela 3, foi analisada a distribuição da amostra em relação ao 

Índice de Aitchinson para o arco inferior, nos hemiarcos direito e esquerdo. 

Obtiveram-se resultados iguais em ambos os hemiarcos, pois na aplicação 

do índice todos os valores foram inferiores a 150. 

 

Tabela 3 - Índice de Aitchinson calculado para o arco inferior, nos hemiarcos 

esquerdo e direito. João Pessoa – PB, Brasil, 2012 

       (*): Não foi possível avaliar devido à ausência de uma das categorias 

 

 

 ARCO INFERIOR  

 SEXO  

 

HEMIARCO 

ESQUERDO 

Masculino Feminino 

Teste* 

 Nº     % Nº     %  

         

IA < 150 

         

IA > 150                     

              

         81 - 100  

                  

           0 - 0 

                 

         109 - 100 

              

             0 – 0 

 

    

   

   

    
    

 

 

HEMIARCO 

DIREITO 

Masculino Feminino 

 

 Nº     % Nº     %  

         

IA < 150 

         

IA > 150                     

              

          81 - 100  

                

            0 - 0 

                 

         109 - 100 

                  

             0 – 0 

 

    

   

   

    
    

Análise da Aplicabilidade e Confiabilidade do Indice de Aitchinson da Determinação do Sexo 

 



493 

 

Na tabela 4, visualiza-se a média dos valores do Índice de Aitchinson 

encontrados para os elementos inferiores, dos hemiarcos esquerdo e direito, 

em ambos os sexos. Para os números encontrados, não houve diferença 

estatisticamente significante (p = 0,106 e p = 0,182). 

 

Tabela 4 - Índice de Aitchinson calculado para o arco inferior segundo o 

sexo.                          João Pessoa – PB, Brasil, 2012 

 SEXO  

ARCO 

INFERIOR 

Masculino 

 

Feminino 

 

 

Valor de p 

 

Média ± DP   

(Mediana) 

 

Média ± DP  

(Mediana) 

 

 

 Índice 

de Aitchinson esquerdo 

111,42 ± 

5,66    

(110,91) 

110,16 ± 5,00  

(110,08) 

 

   

p(1) = 

0,106 

 Índice 

de Aitchinson direito 

111,18 ± 

5,63  

(110,97) 

110,14 ± 4,98  

(109,84) 

 

   

p(1) = 

0,182 

 
 

 

 

 

 

 

 (1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 

 

Da vasta pesquisa realizada neste estudo encontraram-se apenas 

dois autores, Coma (1999) e Hemanth et al. (2008), que referenciaram o 

Índice de Aitchinson, não trazendo maiores detalhes sobre o mesmo, tais 

como o hemiarco que é utilizado no cálculo do índice, sobre a sua origem, 

por quem foi criado e em que época ou com quais instrumentos são feitas 

as medições dos elementos dentários. 

Os autores supracitados apenas referenciaram o índice como 

método de identificação do sexo baseado na razão entre os diâmetros 

mesiodistais dos incisivos central e lateral superiores. Na tradução numérica 

dessas medidas, valores maiores que 150 seriam vistos nos indivíduos do 

sexo feminino, enquanto que valores menores que 150 seriam atribuídos 

para os do sexo masculino. 

Também não foram encontrados estudos na literatura nos quais 

houvesse o interesse na análise da aplicabilidade do índice em populações 

diferentes e, consequentemente, da eficácia ou não para a corroboração do 
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Índice de Aitchinson como um método eficaz na determinação do sexo no 

processo de identificação humana. 

Dessa forma, decidiu-se avaliar o índice de Aitchinson em ambos os 

hemiarcos superiores e inferiores, utilizando o método de medição 

mesiodistal dos dentes envolvidos na pesquisa conforme sugerido por 

autores como Bushang et al. (1988) e Santoro et al. (2000).  

A tabela 1 mostra o número de indivíduos em absoluto e em 

porcentagem que tiveram os valores do Índice de Aitchinson maiores, iguais 

ou menores que 150. Todos os indivíduos, tanto do sexo masculino quanto 

do sexo feminino, obtiveram o valor do índice menor que 150 para ambos os 

hemiarcos. Para o sexo masculino, tal resultado é compatível teoricamente 

com o que a literatura relata e indicaria 100% de acerto na determinação do 

sexo masculino. Porém, não correspondente à realidade uma vez que os 

mesmos valores foram encontrados para o sexo feminino, sendo o índice 

totalmente contrário ao relatado na literatura, a qual diz que deveria ser 

maior que o valor de 150.  

Na tabela 2, as médias dos valores do índice para cada hemiarco 

foram em torno de 77, por isso buscou-se, matematicamente, estabelecer 

um ponto de corte, o qual não foi possível por não haver diferença 

estatisticamente significante capaz de distinguir o sexo. 

No intuito de averiguar se a fórmula matemática do Índice de 

Aitchinson teria algum êxito, tentou-se o mesmo cálculo substituindo os 

elementos avaliados originalmente, do arco superior, pelos respectivos 

elementos do arco inferior. Todavia, não se obteve resultados satisfatórios 

para o índice (Tabela 3). Também não se alcançou os valores referenciais 

originais nem os valores obtidos (média de 111) demonstraram diferença 

estatisticamente significante, ou seja, não foi possível a obtenção de um 

ponto de corte para o arco inferior que pudesse contribuir para a 

determinação do sexo (Tabela 4). 

 

4.CONCLUSÃO  

O Índice de Aitchinson para a determinação do sexo não é aplicável 

nem confiável na população estudada, apresentando-se ineficaz para o arco 

superior (originalmente proposto) e para o arco inferior em ambos os 

hemiarcos.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

O panorama atual da atenção à saúde ainda tem se baseado na 

hegemonia de determinadas classes profissionais, na assistência cada vez 

mais especializada, com práticas reguladas por um conhecimento 

unidirecional e reducionista. Em uma visão mais abrangente, buscando 

suprir essa deficiência na atenção à saúde, surge a discussão da ampliação 

do trabalho em equipe multiprofissional, cuja construção é pautada no 

cuidado integral à saúde e à melhora da qualidade de vida dos sujeitos, 

assim como a abordagem total de suas necessidades (FORTES, 2004; 

FERREIRA, VARGA e SILVA, 2009). 

Pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 

apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de alterações bucais, 

e maior colonização da cavidade oral por patógenos oportunistas, podendo 

favorecer o desenvolvimento de pneumonia nosocomial. A presença do 

cirurgião dentista nesse ambiente busca alternativas para solucionar as 

dificuldades apresentadas na manutenção da saúde bucal e no tratamento 

das doenças bucais que afetam a saúde geral dos pacientes hospitalizados. 

A atuação interdisciplinar no atendimento a estes indivíduos visa à obtenção 

de uma melhor qualidade de vida além de contribuir para a redução da 

prevalência de morbidade e mortalidade (MATARELI et al., 2011).  

Considerando a relevância do tema, é objetivo deste trabalho 

discutir a importância do cirurgião-dentista (CD) como integrante 

permanente das equipes multiprofissionais das UTIs, buscando uma 

melhora na condição de saúde bucal destes pacientes a partir de um 

protocolo de atendimento odontológico.  
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2.MATERIAL E METODO 

 

A noção de humanização da atenção à saúde tem suas bases desde 

a década de 1980, quando os princípios da organização, eficácia, otimização 

e eficiência marcaram o funcionamento dos sistemas de saúde, somando-

se a isso as ideias de qualidade, equidade, satisfação e autonomia do 

usuário a partir dos anos 1990. Destaca-se, nesse contexto, a importância 

do trabalho em equipe multiprofissional como uma das condições essenciais 

para a eficácia da prática humanizada. Assim, na composição da equipe, 

todos os elementos deverão estar envolvidos nos cuidados aos pacientes e 

provendo uma melhor atenção a estes (FORTES, 2004). 

Na equipe de assistência ao paciente, cada profissional atua na sua 

área para melhorar o quadro de saúde do paciente. Portanto, a integração 

de cirurgiões dentistas às equipes é essencial para que se possa buscar 

uma solução para as dificuldades inerentes à manutenção da saúde bucal e 

ao tratamento de doenças bucais que afetam a saúde geral dos pacientes 

internados nessas unidades, visando à promoção da saúde e obtenção de 

melhor qualidade de vida para estes (ARAÚJO, VINAGRE E SAMPAIO, 

2009; MIRANDA E MONTENEGRO, 2010; BELLO, CASOTTI E SOUZA, 

2010). 

Justificando a importância da presença de um cirurgião-dentista na 

equipe multidisciplinar está a relação entre pneumonia nosocomial e saúde 

bucal. A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar resultante 

de um processo infeccioso ou inflamatório, causado por uma variedade de 

agentes infecciosos incluindo bactérias, micoplasmas, fungos, parasitas e 

vírus (SCANNAPIECO et al, 2003; MENDONÇA, 2009). Esta patologia 

representa a quinta maior causa de óbito nos Estados Unidos da América, e 

é responsável por 5% do total das mortes notificadas no mundo, instalando-

se geralmente em indivíduos cujos mecanismos de defesa encontram-se 

comprometidos (SCANNAPIECO et al, 2003; DIAS, PRECINOTTI, 2010).   

A pneumonia nosocomial é a pneumonia adquirida no ambiente 

hospitalar, tendo como microorganismos associados bacilos Gram negativos 

como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, e 

Staphylococcus aureus. (SCANNAPIECO et al, 2003; DIDILESCU et al, 

2005). A pneumonia nosocomial responde a 15% das infecções 

relacionadas à assistência à saúde e cerca de 25% de todas as infecções 
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adquiridas em centros de terapia intensiva, estando, na maioria dos casos 

associada à ventilação mecânica (ANVISA, 2009; SCANNAPIECO et al, 

2003). A ventilação mecânica no paciente aumenta aproximadamente de 1 

a 3% o risco de desenvolvimento desta infecção durante os cinco primeiros 

dias e depois 2% para cada dia subsequente (ANVISA, 2009; MENDONÇA, 

2009), sendo este risco aumentado ainda mais depois do nono dia de 

ventilação (MENDONÇA, 2009). Esta modalidade de pneumonia apresenta 

elevados índices de óbito (aproximadamente 33%) nos pacientes 

acometidos (ANVISA, 2009; BARBOSA et al., 2010), além de prolongar o 

período de permanência no hospital, traduzindo-se no aumento dos custos 

para o mesmo (ANVISA, 2009; DIAS E PRECINOTTI, 2010; 

SCANNAPIECO et al, 2003), representando um problema de saúde pública 

(DIAS E PRECINOTTI, 2010). 

Em ordem de prevalência, a aspiração das secreções das vias áreas 

superiores é a principal fonte das pneumonias nosocomiais (ANVISA, 2009; 

SCANNAPIECO et al, 2003). Potenciais patógenos respiratórios como S. 

pneumoniae, Staphylococcus pyogenes, M. pneumoniae e H. influenzae 

podem colonizar a orofaringe e ser aspiradas para as vias aéreas inferiores. 

Além disso, outras espécies que compõe a microbiota oral normal incluindo 

Agregatibacter actinomycetemcomitans e anaeróbios como Porphyromonas 

gingivalis e espécies de Fusobacterium também podem ser aspiradas para 

as vias aéreas inferiores e causar pneumonia (SCANNAPIECO et al, 2003; 

DIDILESCU et al, 2005). Dessa forma, entende-se que a descontaminação 

da cavidade oral dos indivíduos portadores dessa patologia por profissionais 

qualificados é de grande valia para reduzir a colonização pulmonar por pató-

genos orais visando assim diminuir a incidência da mesma (AMARAL, 

CORTÊS e PIRES, 2009; ANVISA, 2009). Relata-se diminuição das 

pneumonias de origem hospitalar quando a higiene oral é realizada com 

clorexidina veículo oral (0,12% ou 0,2%) três a quatro vezes ao dia (ANVISA, 

2009; SNYDERS e KHONDOWE, 2011).  

Estudos realizados em diversos hospitais nacionais demonstram 

que o controle de infecção da cavidade oral não vem sendo realizado de 

maneira sistemática. Neste sentido, sendo a cavidade oral considerada 

como um reservatório de patógenos, se observa a necessidade da aplicação 

de protocolos de higiene oral da mesma a fim de prevenir as afecções 

respiratórias e aperfeiçoar a qualidade da assistência prestada (CALDEIRA 
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e COBUCCI, 2011; SCANNAPIECO et al, 2003; MIRANDA E 

MONTENEGRO, 2010; SLAWSKI et al, 2012). 

 

3.RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Para o atendimento a pacientes em estado crítico, os programas e 

ações de saúde bucal ainda não estão incorporados às rotinas de 

procedimentos (ARAÚJO, VINAGRE E SAMPAIO, 2009; BELLO, CASOTTI 

E SOUZA, 2010), mesmo em instituições hospitalares que apresentam 

serviço de odontologia, refletindo a falta de políticas institucionais que 

promovam a instalação de rotinas de cuidado, além de uma carência na 

própria formação odontológica voltada para o cuidado hospitalar. Isso ocorre 

pelo desconhecimento da associação entre os problemas de saúde bucal e 

possíveis alterações sistêmicas, revelando um distanciamento das áreas 

odontológica e médica, e a segmentação disciplinar na formação dos 

profissionais de saúde (BELLO, CASOTTI E SOUZA, 2010; MATARELLI et 

al, 2011).  

Quanto à integração do CD à equipe hospitalar, várias pesquisas 

tem demostrado que os demais profissionais concordam que deveria haver 

sua integração junto à equipe hospitalar realizando capacitação para equipe 

de enfermagem (ARAÚJO, VINAGRE E SAMPAIO, 2009; BELLO, CASOTTI 

E SOUZA, 2010). Ressaltaram ainda que a formação de uma equipe multi e 

interdisciplinar viabilizaria a troca de conhecimento entre profissionais de 

áreas afins, seria diminuída a sobrecarga de serviços para a equipe de 

enfermagem, e consequentemente otimização da atenção ao paciente 

(BELLO, CASOTTI E SOUZA, 2010). 

A falta de um protocolo adequado de higiene bucal nas UTIs, 

principalmente nos pacientes que necessitam de ventilação mecânica, leva 

a uma otimização das condições de crescimento bacteriano. (MENDONÇA, 

2008; MIRANDA e MONTENEGRO, 2010; CALDEIRA e COBUCCI, 2011; 

MATARELI et al., 2011). O aumento do volume e o da complexidade da 

microbiota bucal podem gerar interações bacterianas entre bactérias 

originárias da placa e patógenos respiratórios, os quais possuem uma maior 

prevalência de colonização nos pacientes internados em UTIs, contribuindo 

para o desenvolvimento de pneumonias (DIDILESCU, 2005; ARAÚJO, 

VINAGRE E SAMPAIO, 2009; DIAS E PRECINOTTI, 2011). 
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Como a principal fonte das pneumonias hospitalares tem sido 

descrita como a aspiração do conteúdo da orofaringe, compreende-se a 

necessidade de uma descontaminação eficiente da cavidade oral por 

profissionais qualificados no intuito de reduzir a colonização pulmonar por 

patógenos orais e assim reduzir as taxas de incidência da citada doença 

(SCANNAPIECO etal, 2003; AMARAL, CORTÊS e PIRES, 2009; ANVISA, 

2009). A higiene oral realizada com clorexidina veículo oral (0,12% ou 0,2%), 

tem sido referida na diminuição das pneumonias de origem hospitalar 

(ANVISA, 2009; MENDONÇA, 2009; SNYDERS E KHONDOWE, 2011). Por 

este motivo, a ANVISA (2009) recomenda fortemente a aspiração da 

secreção subglótica rotineiramente e higiene oral com este antisséptico para 

a prevenção de pneumonias. 

Com o cumprimento dos protocolos de prevenção, somado à 

educação permanente dos profissionais da área da saúde, além de modificar 

os fatores de risco, proporciona um melhor prognóstico aos pacientes e 

contribui para a diminuição de gastos hospitalares (ANVISA, 2009; 

FERREIRA, VARGA E SILVA, 2009; DIAS E PRECINOTTI, 2010; 

MENDONÇA, 2009).  

A maioria dos estudos realizados com as equipes intensivistas 

acerca da existência de um protocolo de controle de infecção em UTI, 

conhecimento da relação entre saúde bucal e saúde geral, e presença do 

cirurgião dentista na equipe mostram resultados insatisfatórios (ARAÚJO, 

VINAGRE E SAMPAIO, 2009; BELLO, CASOTTI E SOUZA, 2010; 

CALDEIRA E COBUCCI 2011; SLAWSKI et al., 2012), mostrando que 

muitas UTIs não possuem um CD como membro da equipe e não existe 

qualquer protocolo para prevenção de infecções. Além disso, tem se 

mostrado escasso o conhecimento das equipes acerca da importância do 

cuidado bucal nos pacientes críticos.  

Em virtude dessas diversas evidências, em 2008, o Deputado 

Neilton Mulim propôs o Projeto de Lei no. 2.776/2008, visando estabelecer 

a obrigatoriedade da presença do cirurgião-dentista na equipe 

multiprofissional das unidades de terapia intensiva. Segundo o autor, todos 

pacientes internados em Unidades de Terapia intensiva devem receber 

“cuidados especiais e constantes, não só para tratar o problema que o levou 

à internação, mas também para cuidar dos demais órgãos e sistemas que 

podem sofrer alguma deterioração prejudicial para sua recuperação e 

prognóstico”. Nesse contexto, o tratamento odontológico específico deve 
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buscar a manutenção da higiene bucal e a saúde do paciente durante sua 

internação. 

 

4.CONCLUSÕES 

 

Baseados nas informações analisadas e discutidas em neste 

trabalho, concluiu-se que a visão atual enfatiza a necessidade de um 

cirurgião-dentista como membro da equipe multidisciplinar de Unidades de 

Terapia Intensiva. Com isso, busca-se, a partir da aplicação de um protocolo 

de atendimento odontológico em UTI, minimizar os riscos do 

desenvolvimento de pneumonia nosocomial nestes pacientes com 

condições críticas de saúde.  
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1.INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a odontologia sofreu mudanças em inúmeros de 

seus conceitos, além disso, a estética e a procura por tratamentos mais 

conservadores fazem parte da rotina das clínicas odontológicas. Por esta 

razão, a resina composta foi o material mais vastamente pesquisado na 

última década com o objetivo de melhorar algumas propriedades negativas 

apresentadas por ele. Alterações promovidas na composição, 

principalmente em relação ao tamanho e distribuição das partículas de 

carga, melhoraram algumas propriedades desses materiais (FERRAZ et al., 

2008). 

Atualmente no mercado, são diversos os tipos de resinas, que 

diferem em sua composição, surgidas durante o processo evolutivo deste 

importante material na odontologia onde, cada uma possui suas indicações 

e limitações (SILVA et al., 2008). 

A revolução promovida pela nanotecnologia chegou à Odontologia 

na indústria dos materiais dentários com a produção das resinas compostas 

nanohíbridas com tamanho médio de partículas inorgânicas entre 100 

nanômetros a 0,7 micrômetros. Recentemente são produzidas resinas 

nanoparticuladas, com 100% de partículas inorgânicas nanométricas da 

ordem de 20 a 75 nanômetros (BISPO, 2010).      

No âmbito da Odontologia clínica, a clorexidina atua de forma 

preventiva na redução da placa bacteriana, como por exemplo, em 

deficientes com limitações motoras, em portadores de aparelhos 
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ortodônticos e em pacientes geriátricos. Além disso, a ação terapêutica da 

clorexidina tem papel fundamental na diminuição de doenças e agravos à 

saúde bucal (HORTENSE et al., 2010). 

Contudo, o uso da clorexidina é limitado pelos efeitos adversos 

observados, como manchamento de dentes, pigmentação de restaurações, 

próteses e língua, alterações do paladar, principalmente para o sal, 

formação de cálculo supragengival e, raramente, tumefação reversível nos 

lábios ou glândulas parótidas, descamações na mucosa oral, urticária, 

dispnéia e choque anafilático. Dentre estes efeitos, o manchamento dental 

é a principal queixa relatada pelos pacientes sendo um fator limitante 

importante do uso da clorexidina por períodos prolongados ( LOTUFO et al., 

2009). 

A pigmentação das resinas compostas pode ser causada por fatores 

intrínsecos ou extrínsecos. Descolorações internamente induzidas são 

permanentes e estão relacionados com a qualidade do polímero, tipo e 

quantidade de agente de carga, bem como o sinergista adicionado ao 

sistema fotoiniciador (MALEKIPOUR et al., 2012).  

Quanto a pigmentação relacionada à clorexidina em 2006, Omata et 

al. examinaram o mecanismo de manchamento de resinas compostas 

imersas em café, chá e vinho tinto. O vinho causou o maior grau de 

pigmentação seguido do chá e do café. Os autores relataram que a 

clorexidina aumentou o manchamento dos corpos de prova e como 

conclusão mostram que bebidas comuns mancham as restaurações, 

contudo cada uma com um mecanismo específico, entre eles a presença de 

clorexidina no meio.  

A espectrofotometria oferece um meio de avaliação das 

modificações ocorridas na cor de forma eficiente, pois, fornece dados 

matemáticos precisando, desta forma, os resultados e elucidando a natureza 

das modificações, sendo o meio mais difundido quando se deseja avaliar 

alterações cromáticas.(SAMRA, 2004; FONTES et al., 2009).  As leituras 

são registradas em coordenadas matemáticas referentes ao espaço 

internacional de cor CIE-La, e a alteração de cor pode ser expressa 

matematicamente como:  
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Desta forma valores são atribuídos para avaliação da diferença de 

cor. É considerado imperceptível a diferença de cor (delta E) menor ou igual 

a 1 unidade, entre 1 e 2 visualmente perceptível para o examinador 

experiente sob determinadas condições e o limite entre o aceitável e o 

inaceitável clinicamente situa-se em 3,3 unidades (MUNDIM; GARCIA; 

PIRES DE  SOUSA, 2010). 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo experimental comparativo com análises in 

vitro, onde se avaliou utilizando a espectrofotometria duas resinas 

compostas indicadas para restaurações estéticas, sendo uma 

nanoparticulada (Filtek Z350 – 3M ESPE®) e a outra nanohíbrida (Esthet X 

HD – Dentsply®), ambas na cor A1 e que foram submetidas à ação de dois 

colutórios bucais à base de clorexidina, sendo um industrializado e vendido 

comercialmente (Periogard – Colgate®) e outro manipulado pela empresa 

Dilecta- Farmácia de Manipulação (João Pessoa-PB) ambos na 

concentração de gluconato de clorexidina a 0,12%, por um período de um 

mês. Para o grupo controle, utilizou-se saliva artificial manipulada pela 

empresa Dilecta- Farmácia de Manipulação (João Pessoa-PB). Foram 

confeccionados 24 corpos de prova para cada resina composta testada; 

utilizando uma matriz de latão com diâmetro interno de 5 mm e 2 mm de 

altura, de acordo com a especificação n° 27 da ADA - American Dental 

Association (1993); sendo o grupo 1 formado com os CPs da resina Filtek 

Z350 – 3M ESPE e o grupo 2 com os CPs da Esthet.X HD – Dentsply® , os 

quais foram divididos em 3 subgrupos contendo 8 CPs cada colutório e grupo 

controle distribuídos da seguinte forma:  A- Periogard – Colgate®, B- 

Clorexina manipulada (Dilecta– Farmácia de Manipulação- João Pessoa-PB) 

e C- Saliva artificial (grupo controle). Antes da imersão nos colutórios, os 

CPs foram levados ao espectrofotômetro para avaliação inicial da cor 

(GUIMARÃES, 2006). Em seguida foram feitas seis avaliações 

espectrofotométricas. A primeira avaliação foi feita antes que os CPs fossem 

expostos aos colutórios, estando os mesmos imersos apenas na água 

destilada As avaliações seguintes foram de 1 hora, 24 horas, 7dias, 15 dias 

e 30 dias onde os CPs já estavam imersos nas soluções e o grupo controle 

imerso em saliva artificial (SAMRA, 2004; LEAL, 2012 modificada) 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 se apresenta os resultados do E de cada tempo em 

relação à avaliação inicial segundo a resina, colutório e saliva artificial 

empregados nesta pesquisa. Pode-se observar que a resina Filtek Z350 – 

3M ESPE® e colutório Periogard-Colgate® com exceção da avaliação uma 

hora após a imersão, onde neste intervalo o valor de ΔE foi mais elevado 

quando utilizada saliva artificial, apresentou nas outras avaliações as médias 

finais mais elevadas em relação ao grupo controle, sendo verificadas 

diferenças significativas entre os dois colutórios e a saliva artificial ao final 

de 30 dias. Através dos testes de comparações múltiplas pareadas 

comprova-se diferença significativa entre as amostras com a resina Esthet-

X Dentsply® as médias foram mais elevadas quando foi utilizado Clorexidina 

manipulada nas avaliações de 24 horas e uma hora e sendo também mais 

elevadas do que a saliva artificial e Periogard- Colgate® nas avaliações de 

7 dias, 15 dias e 30 dias, entretanto sem diferenças significativas em 

nenhuma das avaliações. 

Materiais restauradores odontológicos estão continuamente 

expostos à saliva, bebidas e corantes de alimentos, sendo assim importante 

determinar sua susceptibilidade a mudança de cor. Além disso, é necessário 

mensurar a imperceptibilidade clinica do manchamento extrínseco e 

intrínseco bem como à resistência destes materiais à pigmentação após um 

período expostos ao ambiente oral. (BAGHERI, 2004).  

A classe das nanoparticuladas possuem as menores partículas de 

carga dentre os compósitos, variando de 20 a 75nm, o que segundo o 

fabricante diminui a contração de polimerização e promove uma lisura 

superficial satisfatória. Terry (2004) também relatam que elas se destacam 

quanto à lisura, translucidez e capacidade de polimento superficial. Todavia 

no estudo aqui em discussão, a resina nanoparticulada testada (Filtek™ 

Z350), foi a que apresentou estatisticamente o maior valor de ΔE final (0 - 

30 dias), indicando desta forma uma maior alteração de cor em comparação 

com a outra resina composta testada, estando em concordância com os 

estudos de Silva et al. (2009), Gomes (2010), Nassim et al. (2010) e Araújo 

(2012) em que as resinas nanoparticuladas também apresentaram maior 

grau de pigmentação. 

Considerando as condições metodológicas e os períodos de tempo  
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experimentais da presente pesquisa, a resina que apresentou menor 

ΔE 

 

 

 

 Colutório  

Resin

a 

Avali

ação 

Periogard Clorexidina Saliva Valor de p 

  Média  D.P Média  D.P Média  D.P  

      

 Z

350 

Uma hora 1,16  0,77 (a) 1,63  0,95 (a) 1,80  0,94 p(1) = 0,352 

 24 horas 2,49  0,92 (A, a) 1,62  0,70 (AB, a) 1,30  0,57 
(B) 

p(1) = 0,011* 

 7 dias 2,69  0,54 (A, b) 2,20  0,50 (AB, 

ab) 

1,65  0,32 
(B) 

p(1) = 0,001* 

 15 

dias 

3,32  0,33 (A, bc) 2,16  0,15 (B, ab) 1,94  0,25 
(B) 

p(1) < 0,001* 

 30 

dias 

3,78  0,16 (A, c) 2,87  0,44 (B,b) 2,08  0,21 
(C) 

p(2) < 0,001* 

      

Valor 

de p 

 p(3) < 0,001* p(3) = 0,005* p(3) = 0,109  

      

 E

sth

et X 

Uma hora 1,38  0,82 (ab) 1,79  0,81 0,92  0,36 
(a) 

p(1) = 0,067 

 24 horas 1,22  0,44 (a) 1,65  0,70 1,63  0,80 
(b) 

p(1) = 0,376 

 7 dias 1,82  0,23 (ab) 1,90  0,51 2,00  0,59 
(b) 

p(2) = 0,741 

 15 

dias 

2,06  0,26 (b) 2,21  0,62 2,36  0,73 
(b) 

p(1) = 0,590 

 30 

dias 

2,05  0,21 (b) 2,52  0,47 2,49  0,48 
(b) 

p(1) = 0,055 

      

V

alor 

de p 

 p(3) = 0,021* p(3) = 

0,070 

p(3

) = 0,004* 

 

      

 Uma 

hora 

p(4) = 0,589 p(4) = 0,727 p(5) = 0,037*  

 24 

horas 

p(4) = 0,003* p(4) = 0,935 p(4) = 0,355  
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 7 dias p(4) = 0,001* p(4) = 0,255 p(5) = 0,162  

 15 

dias 

p(4) < 0,001* p(4) = 0,818 p(4) = 0,154  

 30 

dias 

p(4) < 0,001* p(4) = 0,148 P(4) = 0,051  

 

         

final (0 - 30 dias) foi à resina nanohíbrida (Esthet-X), indicando uma 

menor variação de cor em relação à outra resina estudada. Gomes (2010), 

explica esse fato em razão das resinas nanohíbridas apresentarem em 

relação às demais resinas, melhores características em termos de 

porosidade e distribuição de partículas, apresentando assim menor área 

superficial. Este resultado difere ao da pesquisa de Leal (2012), onde os 

autores também avaliaram o manchamento de compósitos através da 

espectrofotometria observando que a resina nanoparticulada mostrou-se 

mais resistente à pigmentação em relação à nanohíbrida submetidas à ação 

de soluções energéticas. 

 

4.CONCLUSÕES 

Tomando como base a análise estatística dos resultados obtidos e, 

considerando as condições metodológicas empregadas na presente 

pesquisa, pôde-se concluir que: a resina nanopaticulada (Filtek Z350 3M-

ESPE®) não apresentou estabilidade de cor, sendo esta variação 

perceptível clinicamente e estatisticamente significante quando submetida 

ao Periogard-Colgate®. Além disso, a resina composta nanohíbrida (Esthet-

X Dentisply®) foi a que apresentou maior estabilidade de cor e 

consequentemente uma menor pigmentação. Pode-se concluir também que 

o colutório Periogard-Colgate® causou a maior pigmentação na resina Filtek 

Z350 3M- ESPE® e o colutório manipulado influenciou mais a estabilidade 

de cor da resina Esthe-X Dentisply®, contudo a diferença estatística entre 

os colutórios nesta resina não foi significativamente relevante.  
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CAPÍTULO 65 

 

SAÚDE BUCAL NA CIDADE PORTUÁRIA DE CABEDELO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Consuelo Fernanda Macedo de SOUZA 

Maria Soraya Pereira FRANCO 

Thainar Machado de Araujo NÓBREGA 

Tasso Roberto Machado de Araujo NÓBREGA  
 

1.INTRODUÇÃO 

 

O movimento da reforma sanitária nos anos 80 foi um marco para 

reestruturar a saúde em nosso país. O Sistema Único de Saúde- SUS 

significa a conquista de uma forma ampla de entender a saúde, definida 

constitucionalmente com direitos de todos e dever do estado, essa 

consolidação da saúde com direito constitucional e a conquista 

regulamentada do SUS são produtos de um processo de mobilização de 

grupos sociais como usuários, trabalhadores e articuladores da reforma 

sanitária (PEREIRA, 2003). 

Com a implantação do SUS foram criadas estratégias para ampliar 

o acesso e melhorar a qualidade da atenção a saúde, dentre estas está a 

Estratégia de Saúde Família.  Destacando o desenvolvimento de ações 

voltadas para as linhas do cuidado; a Humanização do processo de trabalho; 

a co-responsabilização dos serviços e o cuidado como eixo de reorientação 

do modelo. 

Todavia quando nos referimos á Saúde Bucal, verifica-se que a 

proposição pelo Ministério da Saúde das diretrizes para uma Política 

Nacional de Saúde Bucal e de sua efetivação, por meio do BRASIL 

SORRIDENTE, tem, na Atenção Básica, um de seus mais importantes 

pilares. Organizar as ações no nível da Atenção Básica é o primeiro desafio 

a que se lança o BRASIL SORRIDENTE, na certeza de que sua consecução 
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significará a possibilidade de mudança do modelo assistencial no campo da 

saúde bucal (BRASIL, 2004).                  

Durante muitos anos, no Brasil, a inserção da saúde bucal e das 

práticas odontológicas no SUS deu-se de forma paralela e afastada do 

processo de organização dos demais serviços de saúde. Atualmente, essa 

tendência vem sendo revertida, observando-se o esforço para promover 

uma maior integração da saúde bucal nos serviços de saúde em geral, a 

partir da conjugação de saberes e práticas que apontem para a promoção e 

vigilância em saúde, para revisão das práticas assistenciais que incorporam 

a abordagem familiar e a defesa da vida (BRASIL, 2006). 

Evidencia-se que a saúde bucal vem sendo construída no cotidiano 

do SUS por diferentes fatores sociais, responsáveis pelo conjunto de 

práticas inovadoras e saberes instituíntes que configuram um novo pensar e 

fazer no campo da saúde bucal. 

Resultante desse processo tem-se hoje um arcabouço jurídico-

administrativo, viabilizado por instrumentos legais como Portarias, Decretos, 

Normas Assistenciais do SUS, Pactos de Gestão, entre outros, conferindo 

institucionalidade às conquistas efetivadas (CHAGAS 2007). Em termos 

legais, garante-se o necessário direcionamento da política publica de saúde 

bucal, com ênfase na pratica coletiva, em todas as esferas do governo, 

especialmente no âmbito municipal. 

Assim, a descentralização do SUS colocou o município com um ator 

social em destaque, tanto no que se refere à implementação da política 

publica de saúde bucal instituída, como na sua reformulação solidária 

sempre que destoante das necessidades em saúde de sua população local. 

Os gestores e trabalhadores da saúde, assim com outros atores diversos 

comprometidos com o SUS, em âmbito municipal, atuam privilegiadamente 

com artífices de novos olhares, saberes e praticas. Dessa forma esse 

trabalho tem como objetivo fazer um relato de experiência, baseado na 

minha vivência enquanto profissional de Saúde Bucal, em que retrata a 

caracterização da política de saúde bucal, no Município de Cabedelo no 

período de 2005 a 2009, na perspectiva de contribuir com a construção de 

uma atenção integral a saúde a partir da discussão e problematização do 

processo de trabalho, bem como da assistência prestada aos usuários. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 
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Os procedimentos metodológicos para operacionalização do 

presente estudo foi acompanhado da pesquisa bibliográfica no decorrer de 

todo estudo, como forma de propiciar um olhar do tema sob novo enfoque 

ou abordagem a luz do conhecimento teórico, podendo chegar a conclusões 

inovadoras se bem sucedido (Marconi,Lakatos, 2009).  

Para o trabalho valeu-se de um estudo retrospectivo, com a análise 

qualitativa dos dados secundários, a partir de banco do Sistema de 

Informação Ambulatorial – SAI/SUS, disponível no DATASUS, que se 

utilizou de técnicas de pesquisa documental e bibliográfica concernente ao 

tema, além de análise de banco de dados disponível no local de estudo e no 

SIA/SUS. Para tanto serão analisados documentos oficiais do Município de 

Cabedelo (PB) como o Plano Municipal de Saúde, relatórios de gestão, 

Plano Diretor de Regionalização; literatura científica como artigos, teses, 

dissertações de mestrado e banco do Sistema de Informação Ambulatória - 

SAI/SUS disponível no DATA/SUS. A análise dos dados utilizou-se como 

parâmetro os princípios e diretrizes do SUS, contidos nas leis 8080/90 e 

8142/90 e nas atuais diretrizes da política nacional de saúde bucal. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O município de Cabedelo tem uma população de 54.000 habitantes, 

segundo o IBGE (2010) , sendo esta exclusivamente urbana, se encontra 

em 2º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 

IDHM, na Paraíba.  

A rede de atenção municipal à saúde contempla três níveis de 

assistência, a rede de atenção básica é formada por dezenove Equipes de 

Saúde da Família (conforme figura abaixo). A rede especializada é composta 

por um Centro de Referencia em Saúde (CMRSLM) incluindo um Serviço de 

Atenção Especializada em DST/AIDS, um Laboratório de Controle de 

Endemias, um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS um Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e o  Centro de Fisioterapia 

(CENFISIO). A rede hospitalar é composta predominantemente por um 

hospital público de Média Complexidade, incluindo um Laboratório de 

Análises Clínicas. (CABEDELO, 2009). No inicio das atividades evidenciava-

se que as equipes de saúde bucal trabalhavam nas unidades de forma 

desarticulada e com o modelo hegemônico de produção do cuidado. De 

maneira geral, este era o cenário da saúde no município, onde para pensar 
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e organizar processos qualificados de gestão seria necessário ultrapassar a 

barreira do caos instalado nos diversos lugares da Rede. 

 

 

 

Figura 1 – Distribuição das equipes de saúde bucal e saúde da 

Família. Cabedelo, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situação do problema de saúde bucal de uma população de 54.000 

habitantes, como o caso de Cabedelo, muitos deles vivendo em situação 

social precária, com demandas clinicas variadas, com baixa capacidade 

instalada na rede pública, em que apresentavam 85% de cobertura das ESF-

ESB e com o propósito da política de saúde bucal, caracteriza-se como uma 

tarefa complexa que exige respostas também complexas. 

Respostas que configuram uma intervenção em múltiplas frentes de 

trabalho, com o entendimento de que é factível, aos profissionais de saúde 

e gestores, a realização de ações de prevenção e tratamento e doenças de 

promoção da saúde, organizadas em processos de trabalho integrados no 

território vivo. 

Ressalta-se a importância do desenvolvimento de uma clinica 

odontológica resolutiva, acessível e de excelência, apoiada e articulada no 

trabalho com as equipes de saúde da família, potencializando o 

conhecimento e a intervenção do território e a pactuação com a população 

sobre a s medidas de enfrentamento dos problemas por ela vividos, e não 

apenas realizarem atendimento clínico.  

A gestão municipal opta por intervir e qualificar os cenários de 

produção do cuidado investindo para o enfrentamento das situações postas: 

o baixo numero de equipamentos, baixo número de instrumental, 

infraestrutura precária, consultórios e matérias danificados e sem condição 
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de uso, além de garantir condições de infraestrutura e recursos materiais e 

equipamentos para a qualificação da linha de cuidado em saúde bucal. A 

partir de um novo olhar sobre a prática odontológica que vinha sendo 

desenvolvida nas USF, para modificar a pratica hegemônica em saúde bucal 

centrada na doença e não em ações com foco na promoção da saúde.  

Nesse sentido, baseado nas Diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal (2004), e a portaria Nº 95/2006, foram instituídos horários para 

visita e procedimentos que garantissem a promoção e prevenção em saúde 

bucal, em espaços escolares, associações, creches, etc. Em consequência 

houve um incremento nos procedimentos coletivos, quando comparados aos 

anos de 2004 a 2008. (Figura 2). 
Figura 2: Acompanhamento anual dos procedimentos Coletivo, período de 2005 a 

2009. 

 
 

Em relação a 1º consulta odontológica, a portaria Ministerial GM/MS 

nº 48, de 12 de Janeiro de 2009 (BRASIL,2009), diz que este indicador 

reflete, em percentual o número de pessoas que receberam uma primeira 

consulta odontológica programática no SUS. Esse indicador é utilizado para 

analisar a cobertura da população que teve acesso a essa consulta, 

identificando variações geográficas e temporais, subsidiando a avaliação, o 

Fonte: SIA/ SUS 2009 
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planejamento e a implementação de ações de saúde bucal na atenção 

básica. Os dados coletados no SIA/SUS disponível no DATASUS 

apresentou-se conforme a tabela 1 . 
 

Tabela 1: Total da Primeira Consulta Odontológica, período de 2005 a 2009. 

ANO POPULAÇÃO 1ª CONSULTA 

ODONTOLÓGICA 

COBERTURA 

2004 48.417 10.350 

21,3% 

2005 51.467 8.506 

16,5% 

2006 53.020 9.098 

17,1% 

2007 54.557 8.780 

16,09% 

2008 51.064 10.739 

21% 

2009 53.054 11.052 

22% 

Fonte: SIA/ SUS 2009 

Considerando o trabalho de GIUSTINA, (2006) que se refere a 

Indicadores de Saúde Bucal na Atenção Básica: Avaliação e planejamento 

das Ações em Cabedelo-PB, ressalva que o esse indicador até 2006 

apresentava limitações, não sendo codificado de forma correta, pois era 

utilizado para atendimento de urgência e emergência, não levando a 

elaboração de um plano de tratamento, como proposto pelo indicador, fato 

que evidencia-se o elevando número de 1º consulta odontológica  no ano de 

2004, apontando  fragilidade  quanto ao seu registro, considerando que o 

indivíduo ingressa num programa de saúde bucal a partir de uma 

avaliação/exame clinico odontológico realizado com finalidade de 

diagnóstico e elaboração de um Plano de Preventivo Terapêutico- PPT 

portaria nº48 GM/MS ,de 12 /01/ 2009. 

A necessidade de integrar às ações dos demais membros das 

equipes de saúde da família a equipe de saúde Bucal levou a gestão a 

ampliar o conceito de atividades coletivas em saúde bucal, para além do 

aparelho estomatognático, incluindo ações de promoção em saúde, 

debatidas e deliberadas nas próprias equipes. 
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Com a inauguração do Centro de Especialidades odontológicas em 

maio de 2009, já com o novo olhar para instituição de linhas de cuidado em 

odontologia, procuramos estabelecer a proposta de integração do cuidado 

em saúde bucal.De 2006 a 2009, cerca de 3.450.586,51  ( três milhões, 

quatrocentos e cinqüenta mil e quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta 

e um centavos) foram investidos na compra de equipamentos, Recursos 

humanos, instrumental e pequenas adequações físicas das unidades, além 

de investimentos na melhoria da qualidade e regularidade no suprimento de 

insumos odontológicos, para Atenção Básica, os Centros de Referência em 

Saúde e de Especialidades Odontológicas. 

 

4.CONCLUSÀO 

Desde sua inserção no PSF até hoje, são sumamente destacáveis 

os avanços da odontologia em relação aos processos de gestão, 

financiamento, organização e provisão de serviços em todo o país, embora 

ainda existam desafios diversos, próprios de um resultado em construção.  

A implementação deste sistema e a capilarização de suas ações, 

têm trazido à tona, problemas inerentes à estruturação mínima dos serviços, 

elencados principalmente pelos critérios definidos nos princípios do SUS, e 

que muitas vezes colocam em xeque a qualidade da atenção. Como visto 

até agora, no atual estágio de desenvolvimento da Política de Saúde Bucal 

de Cabedelo, é premente o desafio de aprimorar o desenvolvimento 

organizacional e intensificar os esforços destinados à melhoria da qualidade 

dos serviços e das práticas de saúde com o propósito de consolidar a 

estratégia como o eixo estruturante de reorganização da atenção básica em 

saúde bucal com repercussões na reordenação do sistema de saúde como 

um todo.  

Contudo, a inserção da saúde bucal no SUS, e em especial na 

atenção básica vem sendo um desafio enfrentado constantemente em 

Cabedelo, onde evidencia-se que a garantia da qualidade da atenção à 

saúde apresenta-se como um dos grandes desafios ao SUS, ainda mais 

considerando que essa qualidade deve ser compreendida à luz dos 

princípios de integralidade, universalidade, eqüidade e participação social . 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A reabsorção radicular é uma condição frequente na terapia 

ortodôntica, sendo considerada, muitas vezes, uma iatrogenia decorrente 

desse tipo de tratamento, visto que, alguns estudos revelam a alta 

prevalência da reabsorção radicular em pacientes submetidos a 

movimentações dentárias induzidas ortodonticamente (PIZZO, et al., 2007). 

Este fenômeno é de origem multifatorial. E pesquisas são 

corriqueiramente realizadas com a finalidade de elucidar os possíveis fatores 

relacionados a esse processo indesejável, como idade, gênero, condição 

sistêmica do paciente, além da predisposição individual. A ação de fatores 

locais também é amplamente discutida, tais como o tipo de má oclusão, 

hábitos, traumatismo, estágio de desenvolvimento radicular e morfologia 

radicular. 

Entretanto, apesar de todos esses possíveis agentes, a 

movimentação ortodôntica e seus agravantes como tipo e magnitude da 

força, diferentes técnicas e duração do tratamento, tem sido relatada como 

a principal causa da reabsorção radicular. E isso representa um dos maiores 

anseios do ortodontista que se preocupa com um tratamento ortodôntico 

bem sucedido.  
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Pensando nisso este estudo fez uma revisão de literatura abordando 

os possíveis fatores associados à ocorrência da reabsorçãoradicular durante 

a terapia ortodôntica.  

 

2.METODO E DISCUSSÃO 

 

A reabsorção radicular em dentes permanentes é um evento 

imunopatológico, formado a partir da remoção da camada de 

cementoblastos e exposição da dentina. Dessa forma as proteínas 

presentes na dentina, que são consideradas estranhas ao organismo, ficam 

expostas a este sistema. O sistema imunológico por sua vez responde com 

a produção de anticorpos “antidentina”. A inflamação da área afetada 

impede a recolonização da região pelos cementoblastos adjacentes, 

perpetuando a reabsorção dentária (HIDALGO, 2001). 

Esta condição observada após o tratamento ortodôntico não 

compromete a estabilidade dos dentes. Na maioria dos dentes, ela cessa 

com a retirada do aparelho, e em outros, no qual é observada alguma 

progressão, não é contínua, pois o que ocorre é uma remodelação apical 

(CHANDRASEKAR, SRIDEVI, 2013). 

No decorrer do tratamento ortodôntico, a presença de reabsorção 

radicular é consequência de uma complexa combinação das atividades 

biológicas, próprias de cada paciente, com as forças mecânicas. E entre os 

diversos fatores que contribuem para o seu aparecimento, estão idade, 

duração do tratamento, quantidade de movimentação dentária, magnitude 

da força, tipo e direção da força aplicada, predisposição individual e 

condição sistêmica do paciente (PIZZO, et al., 2007). 

Alterações decorrentes do envelhecimento tornam a membrana 

periodontal menos vascularizada, sem elasticidade e mais estreita. Tais 

alterações dificultam o movimento dentário e predisporiam à reabsorção 

dentária (BREZNIAK, WASSERSTEIN, 1993). 

Um estudo realizado por Mavragani et al. (2002), mostrou que 

dentes com rizogênese incompleta antes do tratamento alcançam um 

comprimento significativamente maior frente àqueles com raízes 

completamente desenvolvidas no início do tratamento. Podendo ser devido 

a uma melhor nutrição, maior celularidade da área apical e adaptação 

muscular mais efetiva às mudanças oclusais. 
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Alguns estudos mostram que fatores hereditários e genéticos podem 

estar relacionados à reabsorção dentária, como o de Al-Qawasmi et al. 

(2006) que avaliaram o efeito do genótipo na susceptibilidade ou na 

resistência à reabsorção radicular secundária à força ortodôntica em ratos, 

e concluíram que o genótipo é um fator que influencia substancialmente na 

variabilidade da resposta da reabsorção radicular à força ortodôntica. 

Entretanto outras pesquisas criticam a autenticidade desses tipos de 

trabalhos, afirmando não existir qualquer evidência minimamente criteriosa 

a respeito da relação entre genética ou hereditariedade e reabsorções 

dentárias em ortodontia (CONSOLARO, et al., 2004). 

Para Francischone, Furquim, Consolaro (2002) não há justificativa 

biológica para causas sistêmicas, especialmente endócrinas, da reabsorção 

radicular, restando, contudo, pesquisar as causas locais, como por exemplo, 

traumatismos dentários ou hábitos como onicofagia na adolescência, entre 

outros. 

Silva Filho et al. (1993) afirmaram a existência do potencial 

estimulador das forças ortodônticas sobre a predisposição inerente à 

reabsorção radicular. E Capelozza Filho, Silva Filho (1998) ressaltaram que 

seria importante considerar a magnitude da força aplicada apenas como um 

fator e que sua ação específica, isto é, a resultante compressiva na área 

radicular, depende do aparelho no qual ela é inserida para agir e de qual o 

movimento que se deseja obter. 

Pesquisas mostram que dentes tratados endodonticamente não 

representam fator agravante de reabsorção radicular em relação à dentes 

não-tratados (COSTA, SANTOS, LOURENÇO JÚNIOR, 2002; ESTEVES et 

al., 2007). 

Levander, Bajka, Malmgren (1998) chamaram a atenção para a 

forma radicular dos incisivos em pipeta, eles salientam que esses dentes são 

mais susceptíveis à reabsorção radicular, necessitando um controle 

radiográfico a cada 3 meses. 

Baysal et al. (2012) constataram perda significativa de volume raiz 

nos dentes suporte para expansão rápida da maxila. Nessas zonas de 

reabsorção, que são mais extensivas que invasivas, ocorre um processo de 

reparação com cemento celular após o final da ativação.  

Apajalahti, Peltola (2007) compararam a incidência e a severidade 

da reabsorção radicular apical em pacientes tratados com dispositivos 

ortodônticos fixos e removíveis. A reabsorção radicular foi correlacionada 
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significativamente com o tratamento fixo. As reabsorções mais severas 

foram observadas nos tratamentos ortodônticos prolongados, maior 

frequência nos incisivos superiores e nos pré-molares. 

Santos et al. (2007) avaliaram, por meio de imagens radiográficas 

computadorizadas, a quantidade de reabsorção radicular apical utilizando 

técnica com acessórios padrão e fios de aço, e com acessórios totalmente 

programados e fios de níquel-titânio. Os autores observaram que em ambos 

os tratamentos, ocorreram um grau moderado de reabsorção radicular 

apical, entretanto o tratamento ortodôntico em que se empregou a técnica 

com acessórios totalmente programados e fios de níquel-titânio apresentou 

menor grau de reabsorção radicular apical. 

Mohandesan, Ravanmehr, Valaei (2007) mediram a quantidade de 

reabsorção radicular apical nos incisivos superiores, em pacientes tratados 

pela técnica de Edgewise padrão e pela técnica do arco reto com a 

prescrição Roth, durante um período de tratamento ativo de 12 meses. Eles 

encontraram graus de reabsorção radicular apical externa em todos os 

dentes analisados. Observaram também que a quantidade de reabsorção 

radicular aumentou significativamente com o aumento da duração do 

tratamento e naqueles pacientes em que houve extração de pré-molares. 

Entretanto, estes autores não encontraram correlação significativa entre 

reabsorção radicular apical externa e técnica do tratamento.  

Mavragani et al. (2000) estudaram a severidade da reabsorção 

radicular apical em pacientes tratados com a técnica de edgewise padrão e 

a técnica do arco reto, utilizando fios de arco reto, ambos com os acessórios 

com slot 0.018 polegadas. Os autores encontraram reabsorção radicular 

apical significante em maior quantidade nos incisivos centrais submetidos ao 

tratamento com edgewise padrão do que naqueles tratados com o arco reto. 

Em relação a isso, não foi visto diferença significativa para os incisivos 

laterais. 

Thomas, Evans, Becker (2012), em estudo retrospectivo, 

compararam a quantidade de reabsorção radicular observada após o 

tratamento ortodôntico realizado com sistemas de aparelhos Tip Edge, 

Edgewise modificado e Damon. Concluíram que houve uma tendência linear 

de crescimento significativa para a reabsorção radicular do grupo Tip Edge 

Grupo para o Grupo Damon.  

Um recente estudo investigou a incidência e gravidade da 

reabsorção radicular apical durante o tratamento ortodôntico em pacientes 
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com maloclusão de Classe I com apinhamento dentário anterior, tratados 

exclusivamente com alinhadores, e encontraram que todos os pacientes 

tiveram uma redução no comprimento da raiz em pelo menos dois dentes 

(KRIEGER et al., 2013). 

Freitas et al. (2007) avaliaram a reabsorção radicular dos incisivos 

após o tratamento ortodôntico fixo, na correção da mordida aberta, 

correlacionando o grau de reabsorção em movimentos ântero-posteriores e 

verticais dos incisivos. Encontraram diferença estatisticamente significante 

do grau de reabsorção entre os grupos com mordida aberta e os grupos com 

trespasse vertical normal. Observaram ainda um grau de reabsorção 

significativamente maior nos grupos tratados com extração que naqueles 

tratados sem extração, concluindo que o grau de reabsorção encontrado nos 

grupos com mordida aberta, após o tratamento, não foi causado pela força 

dos elásticos verticais, mas sim o movimento dentário durante a retração. 

Chiqueto, Martins e Janson (2008) estudaram a influência da 

mecânica intrusiva de acentuação e reversão da curva de Spee, no grau de 

reabsorção radicular dos incisivos superiores e inferiores. Isso foi observado 

em 30 pacientes apresentavam sobremordida acentuada, tratados com 

mecânica intrusiva e 30 com trespasse vertical normal, tratados sem 

mecânica intrusiva. E constataram um maior grau de reabsorção naqueles 

pacientes tratados com mecânica intrusiva. 

Pacientes com problemas esqueléticos mais graves tem disposições 

ósseas diferentes, criando limitações para um tratamento ortodôntico 

seguro. Se esses limites não forem respeitados significa provocar 

reabsorção radicular e outros problemas ao tecido de suporte 

(HANDELMAN, 1996). 

Os recursos mecânicos ou funcionais utilizados na ortodontia e 

ortopedia são mais compensatórios que corretivos e os excessos na 

compensação, alcançados com um tratamento longo, geralmente são 

indesejáveis do ponto de vista estético, apresentam alto custo biológico e 

complica um tratamento corretivo futuro (CAPELOZZA FILHO, SILVA 

FILHO, 1998). 

Silva Filho et al. (1993) afirmaram que a reabsorção radicular 

presente na prática ortodôntica não constitui um fator limitante do tratamento 

ortodôntico, visto que geralmente esse efeito é suave, e os benefícios 

conseguidos com o tratamento justificam a iatrogenia causada.  
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A incidência de reabsorção radicular pós-tratamento ortodôntico não 

representa um fator limitante deste, principalmente quando se considera o 

número de dentes movimentados. E cabe ao profissional observar e 

administrar os casos nos quais ocorrem à reabsorção radicular, realizando 

controle radiográfico periódico durante o tratamento, a fim de que a 

intensidade da reabsorção radicular não comprometa a sobrevida do 

elemento dentário, (COSTA, SANTOS E LOURENÇO JÚNIOR, 2002; 

PIZZO, et al., 2007). 

 

3.CONCLUSÕES 

 

Diante do que foi visto nesta revisão de literatura podemos concluir 

que: 

1) A reabsorção radicular é uma conseqüência inerente ao 

tratamento ortodôntico. 

2) Ainda há discordância entre autores em relação a alguns fatores 

que podem ser relacionados à reabsorção radicular tais como: fatores 

sistêmicos, genéticos, endócrinos, morfologia radicular e técnica utilizada no 

tratamento ortodôntico. 

3) Há consenso em relação a alguns fatores locais e mecânicos tais 

como: 

- Estágio de desenvolvimento dentário 

- Dentes tratados endodônticamente: não é fator agravante de 

reabsorção dentária. 

- Trauma dentário e maus hábitos: são fatores agravantes de 

reabsorção radicular 

- Gravidade da má oclusão assim como uma mecânica mais 

acurada: são fatores diretamente relacionados com o aumento da 

reabsorção radicular. 

- Tempo de tratamento: é um fator diretamente relacionado com o 

aumento da reabsorção radicular. 

- Tipo de força e de aparelho utilizado: está relacionado à reabsorção 

radicular. Sendo a força ortopédica, por meio de arcos extrabucais, máscara 

facial e expansores fixos, desencadeadora em potencial da reabsorção 

radicular. Já na força ortodôntica, os aparelhos fixos são apontados como 

dispositivos que provocam mais reabsorção radicular que aparelhos 

removíveis. 
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- Magnitude da força: é um fator diretamente relacionado ao 

aumento da reabsorção radicular. 

4) Deve ser realizada uma anamnese criteriosa, assim como 

radiografias periapicais previamente e ao longo do tratamento ortodôntico, 

para que este seja conduzido de forma correta e salutar, sem que haja 

dissabores futuros. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O termo “Desordem temporomandibular” (DTM), utilizado para 

designar as desordens musculoesqueléticas do sistema mastigatório, 

apresenta etiologia multifatorial e se caracterizam por um grupo heterogêneo 

de problemas de saúde, cujos sinais e sintomas sobrepõem-se, mas não são 

necessariamente idênticos (BÓSIO, 2004; TESCH, URSI, DENARDIN, 

2004). 

A aceitação da idéia de que a oclusão exerce o papel principal na 

etiologia das DTMs vem da observação do sucesso obtido com vários 

tratamentos oclusais. Isso não demonstra uma relação causal, pois a 

disfunção é episódica, apresentando remissão espontânea em muitos casos 

(CONTI, 2004). Muitos ortodontistas observam uma melhora dos sintomas 

imediatamente após a instalação do aparelho ortodôntico nos seus 

pacientes, que desencadeia um processo de cognição, onde a nova situação 

funciona como um alerta para o paciente abandonar os hábitos de apertar 

os dentes e mascar chiclete, além de aumentar sua aderência ao tratamento, 

incrementando o índice de sucesso do mesmo (CONTI, 2009). 

Revisões de literatura e pesquisas já foram realizadas com o objetivo 

de esclarecer a relação entre o tratamento ortodôntico e os sinais e sintomas 

de DTM e relatam não existir evidências de que o tratamento ortodôntico 
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possa prevenir, curar ou causar essas desordens, nem aumentam o risco de 

indivíduos desenvolverem sinais e sintomas de DTM posteriormente, uma 

vez que a mecanoterapia ortodôntica realiza mudanças graduais em um 

ambiente com grande capacidade adaptativa (SADOWSKY, 1992, 

MCNAMARA JÚNIOR, TÜRP, 1997, HENRIKSON, NILNER, KUROL, 2000, 

EGERMARK-ERIKSSON, CARLSSON, MAGNUSSON, 2005, MOHLIN ET 

AL., 2007, MACHADO, 2010). 

Os ortodontistas, odontólogos com pós-graduação stricto sensu ou 

lato sensu em Ortodontia, reconhecidos pelo Conselho Federal de 

Odontologia como especialistas na área, são os maiores interessados em 

elucidar esta relação, pois há relatos na literatura de processos jurídicos 

legais de pacientes contra ortodontistas, com alegações de que o tratamento 

ortodôntico foi a causa direta do surgimento da DTM. 

A maioria dos cursos de pós-graduação em Ortodontia não 

proporcionam uma boa formação em diagnóstico, tratamento e proservação 

de pacientes que apresentam um quadro sugestivo de DTM e não há uma 

norma ditando uma carga horária mínima para o ensino das referidas 

desordens (MOANA FILHO, 2005). 

Diante das divergências apresentadas na literatura sobre as DTMs 

e sua ligação com o tratamento ortodôntico, a possível variação na formação 

dos ortodontistas, a atualização dos mesmos e a importância dessas 

disfunções para a especialidade, este estudo avaliou, por meio de um 

questionário, a percepção dos ortodontistas da Paraíba sobre a relação 

entre o tratamento ortodôntico e as referidas desordens, determinando o 

nível de conhecimento e apontando a experiência clínica dos ortodontistas 

no tratamento das desordens temporomandibulares. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba e utilizou, como instrumento de 

coleta, um questionário baseado em nos estudos de Tegelberg et al. (2001), 

com odontólogos clínicos gerais, e Mao, Duan (2001) e Moana Filho (2005) 

com ortodontistas. 

A amostra foi composta quarenta e seis ortodontistas, com pós-

graduação stricto sensu ou lato sensu, inscritos no Conselho Regional de 

Odontologia da Paraíba (CRO-PB) como especialistas na área. Foi realizada 
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a abordagem direta dos ortodontistas, que responderam ao questionário a 

próprio punho. Antes da entrega do questionário ao participante, este 

recebeu o termo de consentimento livre e esclarecido o qual descrevia toda 

a pesquisa.  

O questionário foi composto por 9 questões de resposta fechada e 

de múltipla escolha, contendo as seguintes áreas: informação demográfica 

e formação acadêmica; educação continuada em DTM; conhecimento da 

ocorrência de DTM em seus pacientes; experiência clínica e tratamento de 

DTM; necessidade de especialistas na área de DTM no Estado da Paraíba; 

opinião sobre a relação entre o tratamento ortodôntico e as DTM. 

Na etapa da análise e interpretação dos dados foi utilizada uma base 

estatística, cujos percentuais forma demonstrados por meio de quadros e 

gráficos; e uma análise qualitativa para inferir valores aos dados 

encontrados. Os resultados obtidos foram comparados com o do artigo do 

qual se extraiu o questionário para a realização desta pesquisa. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os questionários com a abordagem direta do pesquisador ao 

profissional foram respondidos por 82% dos profissionais que constavam na 

lista de especialistas em Ortodontia do CRO-PB.  

Os resultados do nível da pós-graduação (Gráfico 1) foram o oposto 

ao encontrado em um estudo anterior Moana Filho (2005), em que o autor 

relata que mais da metade dos entrevistados possuíam pós-graduação em 

nível stricto sensu, enquanto que no presente estudo 78,3% dos 

profissionais tiveram nível lato sensu. Esses dados são resultados da oferta 

de cursos em nível lato sensu que existe no Nordeste, enquanto que pós-

graduação em nível stricto sensu não existe na Paraíba, nem nos Estados 

vizinhos. 

O nível de conhecimento na área de DTM demonstrou a falta de 

padronização de carga horária no ensino desta matéria nos curso de pós-

graduação em Ortodontia, onde 67,4% obtiveram um nível básico de 

conhecimento sobre o assunto e apenas 19,6% um nível profundo, ainda 

restando 13% que relataram ter recebido pouco ou nenhum conhecimento 

sobre DTM (Gráfico 2).  
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A educação continuada é uma das estratégias mais importantes 

para os profissionais manterem-se atualizados, tendo em vista as mudanças 

que ocorrem diariamente dentro da Odontologia. Os resultados da educação 

continuada em DTM mostraram que 76% dos profissionais participaram de 

cursos na área de DTM nos últimos 5 anos, porém destes, 51,4% relataram 

que os cursos tinham carga horária menor que 80 horas  

(Gráfico 3) 
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Gráfico 1 – Tipo de pós-graduação (Lato sensu ou Stricto sensu). 

Gráfico 2 – Nível de conhecimento em DTM oferecido pela pós-graduação. 
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.  
Gráfico 3 – Participação em cursos na área de DTM nos últimos 5 anos. 

 

Antes de iniciar um tratamento ortodôntico, é prudente que se inclua 

na primeira consulta uma avaliação da presença ou não de sinais e sintomas 

de DTM, para que o paciente seja alertado quando da presença dos 

mesmos, e que estas informações sejam documentadas pelo ortodontista 

(MARTINS, JANSON, TORUÑO, 2000; BÓSIO, 2004; DELBONI, ABRÃO, 

2005). No presente estudo, observou-se que é rotina da maioria dos 

ortodontistas realizarem anamnese contendo questões sobre DTM e 

avaliação física, a fim de registrar informações sobre a presença ou não de 

sinais e sintomas de DTM. Pouco mais da metade dos profissionais realiza 

rotineiramente o registro de dados periódicos relacionados à DTM (Gráfico 

5).  

 

Gráfico 5 – Decisão terapêutica de 1ª escolha para um quadro sugestivo de 

DTM. 
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Sobre a experiência clínica dos profissionais pode-se observar que 

50% realizam o diagnóstico com plena segurança e numa proporção 

semelhante, 43,5% realizam o diagnóstico com pouca segurança (Quadro 

1). 

 Freqüência Percentual 

Não realizo 02 4,3% 

Realizo com pouca 

segurança 

20 43,5% 

Realizo com plena 

segurança 

23 50% 

Não respondeu 1 2,2% 

Total 46 100% 

 

 

 

Essa proporcionalidade ocorre também na decisão terapêutica e na 

avaliação dos resultados entre aqueles ortodontistas que realizam tais 

condutas com plena segurança e com pouca segurança, esses resultados 

se assemelham aos de Moana Filho (2005). Tais constatações são 

importantes e geram uma preocupação, pois pode haver um diagnóstico 

e/ou decisão terapêutica falha. O ortodontista deve ser capaz de diferenciar 

uma DTM de qualquer outra condição de dor orofacial, para que uma vez 

estabelecido o diagnóstico, o profissional possa, então, escolher a terapia 

apropriada (DELBONI, ABRÃO, 2005).  

O ortodontista deve conscientizar o paciente dos modos pelos quais 

o estresse e a atividade parafuncional podem contribuir para a condição da 

DTM. Instruções sobre a redução do estresse e procedimentos de 

relaxamento podem ser úteis. Pedir ao paciente que se conscientize dos 

contatos desnecessários dos dentes e tentar reduzir tais contatos pode, 

quase sempre, reduzir a dor muscular (OKESON, 2002 in GRABER, 

VANARSDALL Jr., 2002). 

A opção “placas oclusais” foi a decisão terapêutica mais vezes 

apontada como segunda escolha, seguida da opção “encaminhamento para 

especialistas em DTM e/ou áreas correlatas”. Diante do obtido, percebe-se 

que uma parcela dos ortodontistas paraibanos não tratam pacientes com 

quadro de DTM, provavelmente este resultado seja justificado pela falta de 

Quadro 1 – Auto-avaliação da conduta com relação ao diagnóstico de DTM. 
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segurança advinda do nível de conhecimento que a maioria desses 

profissionais receberam durante a pós-graduação. 

A principal razão para da necessidade de especialistas na área de 

DTM foi numa mesma proporção de “para poder encaminhar o paciente” e 

“para que haja a promoção de educação continuada em DTM” (Quadro 2). 

 

 Freqüência Percentual 

Encaminhar o paciente 20 45,5% 

Consulta própria clínica ou 

consultoria 

4 9% 

Promoção educação continuada em 

DTM 

20 45,5% 

Consulta por telefone 0 0% 

Total 44 100% 

 

 

 

A terapia ortodôntica é indicada para os pacientes com DTM apenas 

quando a instabilidade ortopédica existe e está contribuindo para a DTM. A 

melhor maneira de identificar essa relação é fazendo a reversão com o 

aparelho oclusal. Se o aparelho oclusal reduz com sucesso os sintomas de 

DTM, o clínico quase sempre supõe que a oclusão e a sua relação com a 

instabilidade ortopédica são um fator etiológico da DTM (OKESON, 2002 in 

GRABER, VANARSDALL Jr., 2002). 

Uma das maneiras para aumentar a autoconfiança e mudar atitudes 

frente às DTM é a educação continuada, que possibilita ao profissional 

desenvolver e aumentar o conhecimento e suas habilidades, para prover 

serviços para seus pacientes e para sua própria profissão. 

Para determinados tipos de DTM, nos quais a oclusão for detectada 

como o fator etiológico primário, o tratamento ortodôntico poderia ser uma 

das possíveis soluções. O importante que o profissional tenha uma visão 

ampla dos fatores etiológicos das DTM, e saber que a oclusão é 

possivelmente apenas um desses fatores, podendo influenciar em maior ou 

menor grau, dependendo das características dos pacientes. (Alencar Jr. et 

al. (2005) in Alencar Jr. et al. (2005). 

Quadro 2 – Principal razão da necessidade de especialistas em 

DTM. 

A Percepção da Relação entre o Tratamento Ortodôntico e as Desordens Temporomandibulares por 

Ortodontistas da Paraíba 

 



534 

 

 

4.CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos, concluiu-se que a maioria dos 

ortodontistas paraibanos adquiriu um nível básico de conhecimento sobre 

DTM durante a pós-graduação; há necessidade de que esses cursos 

abordem com maior ênfase as DTMs; a maioria realiza primeiramente 

orientações ao paciente sobre DTM e recomendações de autocontrole, 

seguido de procedimentos reversíveis, como as placas oclusais, no 

tratamento dessas desordens; os demais profissionais encaminham os 

pacientes diretamente para especialistas na área; a maioria crê que o 

tratamento ortodôntico pode ser uma forma de prevenção e tratamento da 

DTM, porém não acreditam que o mesmo possa aumentar a incidência 

dessas desordens. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O declínio da atividade funcional em indivíduos idosos é 

consequência das próprias alterações sistêmicas decorrentes do 

envelhecimento e pode ser observado em diversos sistemas do corpo. O 

mesmo ocorre na cavidade bucal destes indivíduos, que mesmo diante de 

medidas de prevenção e promoção de saúde bucal, apresentam condições 

oclusais alteradas, sendo mutilados parcial ou totalmente em relação à 

condição dental. O edentulismo é uma condição prevalente nos indivíduos 

idosos (RIBEIRO et al, 2009) e bastante evidente nos institucionalizados que 

geralmente apresentam a associação de diversas doenças sistêmicas, além 

de precárias condições de saúde oral (CASTRONUOVO et al., 2007).  

A capacidade mastigatória reduzida, reflexo da perda dentária, leva 

o idoso a optar por uma dieta mais pastosa, pobre em fibras (LIMA et al., 

2007), tendo mais impacto na saúde geral destes que já apresentam 

necessidades nutricionais especiais (GIL-MONTOYA et al. 2008) e refletindo 

na qualidade de vida destes indivíduos (CASTRONUOVO et al., 2007). O 

crescimento da população idosa é acompanhado pelo aumento da 

prevalência de desnutrição e aumento da morbidade e mortalidade em 

indivíduos independentes, nos institucionalizados e em pacientes 

hospitalizados. 

Alguns estudos relatam que a capacidade mastigatória é reduzida 

diante de uma condição oclusal deficiente (KOHYAMA; MIOCHE; 

BOURDIOL, 2003), porém sua influência na seleção de alimentos e ingestão 

de nutrientes é ainda controversa. Alguns autores mostraram influência 

direta da oclusão na condição nutricional (LAMY et al., 1998; MARCHI et al., 
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2008), tendo efeito negativo na saúde sistêmica e mortalidade devido à má-

nutrição (SHIMAZAKI et al., 2001). Em contrapartida, outros estudos 

mostraram que a qualidade da dieta não foi influenciada pela condição 

oclusal (SHINKAI et al., 2001) nem pela qualidade técnica de próteses totais 

(PTs) (SHINKAI et al., 2002). Segundo RITCHIE et al. 2002, o impacto sobre 

a dieta pode ser, até certo ponto, compensado pelo uso de próteses 

dentárias. 

Desta forma, o objetivo deste estudo clínico foi avaliar a condição 

bucal (presença de dentes e de próteses) de idosos institucionalizados e sua 

influência na condição nutricional dos mesmos. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Neste Estudo Clínico com delineamento Transversal 

(CEP/CCS/UFPB (Protocolo n° 0608)) foi utilizada uma amostra de 

conveniência constituída por 100 indivíduos idosos, residentes em 

Instituições Públicas do Município de João Pessoa, Paraíba - Brasil. Os 

indivíduos com idade acima de 60 anos, boa saúde geral e capacidade 

mental satisfatória para responder aos questionários participaram do estudo.  

 

2.1 Exame clínico 

Os voluntários foram submetidos a um exame clínico padronizado 

com aplicação de questionários estruturados e exame físico para obtenção 

das variáveis sócio-demográficas, antropométricas, de saúde geral e 

condições odontológicas.  

A condição bucal (presença de dentes e próteses) foi avaliada em 

cada arco para cada participante da pesquisa e, posteriormente, os dados 

foram usados para gerar a variável: Condição Oclusal do Sujeito. 

Os sujeitos foram agrupados da seguinte forma:  

Grupo 1 – Melhor Condição Oclusal: sujeitos com suporte oclusal 

posterior (dentição natural ou reposição através do uso de próteses). Neste 

grupo foram agrupados os sujeitos Desdentados Bimaxilares Usuários de 

Prótese Total Dupla.  

Grupo 2 – Condição Oclusal Intermediária: Neste grupo foram 

agrupados os sujeitos Dentados Parciais com ou sem uso de Próteses. 
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Grupo 3 – Pior Condição Oclusal: indivíduos com ausência de 

suporte oclusal. Neste grupo foram agrupados os Desdentados Bimaxilares 

sem Próteses Totais nos dois arcos; os Desdentados Bimaxilares com 

Prótese Total em apenas um arco; e os Desdentados usuários ou não de 

Prótese Total em um arco e com unidades oclusais insuficientes no outro 

arco). 

Após o exame clínico, foi feita, individualmente, uma sessão de 

Orientação de Higiene Oral e Cuidados com as Próteses, utilizando 

macromodelos para facilitar o aprendizado. Por fim, foram fornecidas 

escovas dentais e cremes dentais para todos os sujeitos da pesquisa.  

 

2.2 Avaliação da Condição Nutricional 

A condição nutricional dos sujeitos foi avaliada através do 

questionário “Mini Nutritional Assessment MNA” (Mini Avaliação Nutricional), 

ferramenta de avaliação nutricional utilizada para identificar pacientes 

geriátricos que estão desnutridos ou com risco de desnutrição. O MNA tem 

alta sensibilidade e especificidade, facilidade e rapidez para aplicação e não 

requer treinamento especial (GUIGOZ, GARRY, 1994). Indivíduos com 

escore maior ou igual a 24 são classificados como apresentando “nutrição 

adequada”; aqueles com escores entre 17 e 23,5 são classificados como 

apresentando “risco de desnutrição”; enquanto os com escores menor ou 

igual a 16,5 são classificados como apresentando “desnutrição”.  

As variáveis antropométricas, estatura e o peso, foram coletadas, 

além das medidas da circunferência do braço e da panturrilha (em 

centímetros), para serem utilizadas durante o questionário MNA. 

Os dados foram analisados por estatística descritiva, sendo as 

variáveis qualitativas apresentadas como freqüência absoluta e relativa, 

enquanto as variáveis quantitativas foram apresentadas como média e DP 

ou mediana e intervalo interquartil. A associação entre a condição oclusal e 

condição nutricional foi avaliada através da ANOVA (Analise de Variância) 

e Teste Qui-Quadrado. Devido ao número reduzido de indivíduos 

classificados como desnutridos (9), as categorias risco de desnutrição e 

desnutrição foram agrupadas como uma categoria única para a análise 

estatística (Risco de Desnutrição/Desnutrição). Os dados coletados foram 

analisados estatisticamente no programa SPSS 10.0.  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A amostra avaliada neste estudo foi composta por 100 indivíduos 

idosos, com idade variando entre 60 e 99 anos de idade, média de 77,66 ± 

9,09 anos. Dos 100 sujeitos avaliados, 71% eram do sexo feminino e 29% 

do sexo masculino.  

O presente estudo mostrou que a condição bucal de idosos 

institucionalizados é precária, em concordância com outros relatos da 

literatura (LAMY et al., 1999; MARCHI et al., 2008). Sessenta e dois por 

cento dos idosos eram desdentados totais bimaxilares, sendo que 34,5% 

não usavam ou usavam somente uma prótese total, enquanto apenas 28% 

usavam prótese total dupla, superior e inferior (Figura 1). O número de 

dentes remanescentes entre os sujeitos dentados foi de 8 dentes, o que 

comprova o fato dos programas de saúde bucal excluírem os cuidados com 

o indivíduo idoso. E somado a esta baixa oferta dos serviços estão fatores 

como a renda dos sujeitos, escolaridade e autopercepção da saúde bucal, o 

que torna mais difícil a busca pela assistência odontológica (ARAÚJO, 

2009). As instituições visitadas na pesquisa eram instituições filantrópicas, 

onde os idosos apresentavam uma baixa condição sócio-econômica, e 

associada a isto, o serviço odontológico, quando presente, se restringia a 

procedimentos de baixa complexidade.  

 
Figura 1 – Distribuição da amostra quanto à condição dentária e 

presença de próteses. 

19,4 %

15,1%

28%

37,5%

Desdentado Bimaxilar sem Próteses Totais 

Desdentado Bimaxilar com 01 Prótese Total  

Desdentado Bimaxilar com Próteses Totais 
     Duplas 

Dentado Parcial com ou sem Próteses  
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Na amostra avaliada 28% dos idosos apresentaram uma melhor 

condição oclusal, neste caso todos classificados como Desdentados 

Bimaxilares Usuários de Prótese Total Dupla. Nenhum participante do estudo 

apresentou a dentição natural completa. O grupo com pior condição oclusal, 

ou seja, aqueles com ausência de suporte oclusal posterior, seja pela 

ausência de próteses ou uso em apenas um arco, representou 34,4% da 

amostra (Figura 2).  

 
Figura 2 – Distribuição da amostra quanto à condição oclusal.  

As médias dos escores do MNA para os grupos 1, 2 e 3 foram, 

respectivamente, 21,92 ± 3,39, 22,62 ± 3,33 e 21,34 ± 3,97. Os indivíduos 

com pior condição oclusal (Grupo 3) apresentaram escores mais baixos no 

MNA, porém não foi observada diferença estatisticamente significativa nos 

valores de MNA entre os grupos. Desta forma, não houve associação da 

condição oclusal dos idosos com a condição nutricional na amostra 

avaliada. A implantação de um programa nutricional padrão em todas as 

instituições visitadas (dieta com consistência mais macia embora rica em 

verduras e frutas, com três refeições principais e dois lanches durante os 

intervalos das mesmas), com supervisão de nutricionistas, poderia explicar 

os resultados encontrados no presente estudo.  

 Embora não tenha sido observada associação entre a condição 

oclusal dos sujeitos e a condição nutricional, os resultados do MNA 

mostraram que, independente da condição oclusal, 63% dos sujeitos 

avaliados no presente estudo foram classificados na categoria Risco de 

Desnutrição/Desnutrição (Tabela 1). A má-nutrição em idosos 

institucionalizados está relacionada à uma condição oral pobre e também à 

problemas de saúde geral (SOINI et al. (2006)). Em parte, os resultados do 

presente estudo estão em concordância com o anterior, tendo em vista a 

28%

37,5%

34,4%
1

2

3

Melhor Condição  

Condição Intermediária  

Pior Condição  
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associação entre condição nutricional e avaliação funcional do indivíduo, de 

forma que os pacientes totalmente independentes, com boa saúde geral e 

que realizavam suas atividades de vida diária normalmente, apresentaram 

uma condição nutricional adequada (p=0,02) (Tabela 2). 

 

Tabela 1: Condição Nutricional em função da condição oclusal  

 
Condição oclusal 

Total  
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Adequado 
13 

(34,2%) 
12 (40%) 12 (37,5%) 37 (37%) 

RiscoDesnutr

ição/ 

Desnutrição  

25 

(65,8%) 
18 (60%) 20 (62,5%) 63 (63%) 

     

Teste Qui-Quadrado p=0,884 

 

Condição Nutricional  

p 
Adequado 

Risco 

Desnutrição / 

Desnutrição  

Avaliação 

Funcional  
   

     

Totalmente 

Independente 

14 (37,8%)* 9 (14,3%) 

0,023 

     

Parcialmente 

Dependente 

21 (56,8%) 47 (74,6%) 

     

Totalmente 

Dependente 

2 (5,4%) 7 (11,1%) 

Condição 

Oclusal  
   

     Grupo 

1 
13 (35,1%) 25 (39,7%) 

0,884 
     Grupo 

2 
12 (32,4%) 18 (28,6%) 

     Grupo 

3  
12 (32,4%) 20 (31,7%) 

 

Tabela 2: Avaliação Funcional e Condição Oclusal em relação ao MNA.  

P= nível mínimo de significância do Teste Qui-Quadrado 
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* Análise de Resíduos Ajustados: p<0,05 

A literatura ainda é controversa quanto à importância de uma 

prótese total na nutrição do idoso. Achados de LIMA et al. (2007) indicam 

que pacientes idosos que fazem uso de próteses totais podem apresentar 

restrições alimentares, enquanto outros afirmam que a qualidade técnica das 

mesmas parece não influenciar na qualidade da dieta, ou seja, indivíduos 

portadores de próteses tecnicamente satisfatórias não necessariamente 

apresentam uma qualidade de dieta superior em relação a usuários de 

próteses deficientes (SHINKAI et al., 2002). Entre 68 e 92,3% das próteses 

totais avaliadas no presente estudo foram classificadas como “com 

problemas” quanto à retenção, estabilidade e/ou desgaste dos dentes 

artificiais, porém estes achados não influenciaram os valores de MNA, em 

concordância com WOSTMANN et al. (2008) que afirmaram que a má 

qualidade das próteses não é o único fator que determina a má nutrição, 

entendendo que a nutrição não depende apenas de boa habilidade 

mastigatória, mas sim de um conjunto de fatores como hábitos, paladar e 

costumes culturais.  

 

4.CONCLUSÕES  

Os achados do presente estudo vieram responder a um objetivo 

inicial de trazer dados descritivos de uma população de idosos 

institucionalizados do município de João Pessoa/PB quanto à condição 

bucal e condição nutricional. Nesta amostra analisada, a condição oclusal 

não influenciou a condição nutricional dos sujeitos, provavelmente pelo 

padrão nutricional balanceado das instituições analisadas. Porém a 

prevalência de risco de desnutrição/desnutrição foi alta, com variáveis como 

a capacidade funcional do sujeito influenciando significativamente.  

Agradecimentos: Este estudo foi financiado pelo CNPQ- Conselho 

Nacional de Desenvolvimento científico e Tecnológico. 
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CAPÍTULO 69 

 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE SOLVENTE DE 

SUBSTÂNCIAS CONVENCIONAIS E EXPERIMENTAL 

SOBRE O CIMENTO ENDODÔNTICO MTA FILLAPEX 

 

João Paulo da SILVA 

Ângelo Pereira de Brito MELO 

Roseanne da Cunha UCHOA 

Roberta Moreira FRANÇA 
1.INTRODUÇÃO 

 

O tratamento endodôntico é um conjunto de intervenções químicas 

e cirúrgicas que tem por objetivo a modelagem, a desinfecção e o selamento 

biológico (ALMEIDA et al, 2011). 

A obturação deve preencher eficientemente as ramificações do 

canal principal para impedir o crescimento bacteriano. O respeito ao 

periápice e a manutenção da integridade dos tecidos que irão sofrer o efeito 

de procedimentos cirúrgicos, químicos e físicos constituem fatores 

fundamentais para o êxito do tratamento endodôntico, (ESPÍNDOLA et al, 

2002; COSTA et al, 2009). 

A guta-percha é o material mais empregado na fase de obturação 

dos canais radiculares. Pela necessidade de adesão do material obturador 

às paredes dentinárias, torna-se necessário o uso conjunto desta com um 

cimento endodôntico. A associação destes dois materiais visa obter um 

selamento hermético e tridimensional. Os cimentos atuam como 

coadjuvantes para a necessária impermeabilização do sistema de canais. 

(NASSRILIA e BOMBANA, 2003; AZNAR et al, 2010).  

Mesmo diante dos avanços tecnológicos e do alto índice de sucesso 

alcançado recentemente, o tratamento endodôntico pode não obter êxito 

devido a inúmeros fatores, como deficiências no preparo químico-cirúrgico e 

na obturação dos canais radiculares, falta de selamento coronário ou até por 

decorrência de acidentes (LOPES, SIQUEIRA E ELIAS, 2004).  

Um novo tratamento endodôntico requer a remoção da obturação 

antiga do canal radicular, para que os instrumentos possam alcançar a 
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região apical, favorecendo assim a desinfecção e obturação. Os cimentos 

obturadores e cones de guta-percha oferecem resistência à passagem do 

instrumento, tornando necessário o uso de substâncias solventes para 

dissolver o material obturador, possibilitando o retratamento endodôntico 

(CASSIN, 2008). Vários são os tipos de solventes utilizados quando da 

realização do retratamento endodôntico, como xilol, eucaliptol e óleo da 

casca de laranja. (LIMONGI et al, 2004; CASSIN, 2008; CAMÕES et al, 

2010). 

Este estudo avaliou a capacidade solvente de substâncias 

convencionais e uma experimental sobre o cimento endodôntico MTA 

Fillapex (Angelus, Londrina, Brasil) à base de MTA. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram obtidos moldes para confecção dos corpos de prova (Figura 

1A) com seringas de insulina de 3ml, que foram recortadas de forma 

padronizada através de discos diamantados posicionados em peça reta, 

obtendo-se recortes circulares com as dimensões 10mm de diâmetro por 

1mm de espessura. Os excessos foram removidos com tiras de lixa de 

granulação P220, e as dimensões foram conferidas com uso de compasso 

de ponta seca, régua milimetrada e espessímetro (Figura 1B). Os moldes 

estes foram desinfetados com álcool 70 °. 
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A        B  

 
Figura 1 – A-Moldes preparados; B-Material utilizado (foto Ângelo 

Melo) 

As amostras foram obtidas da seguinte forma: os moldes foram 

posicionados sobre a superfície de uma placa de vidro. Os cimentos MTA 

Fllapex e AH Plus (Figura 2) foram manipulados de acordo com cada 

fabricante e acomodados no interior do molde com auxílio de uma espátula 

24 flexível. 
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A      B 

 
Figura 2- A - Cimento MTA Fllapex; B-Cimento AH Plus (foto Ângelo 

Melo) 

Uma placa de vidro foi posicionada sobre esse conjunto, exercendo 

leve pressão, a fim de que o excesso de cimento extravazasse, formando os 

corpos de prova MTA Fllapex e AH Plus (Figura 3, A e B). Os materiais 

permaneceram armazenados em estufa a 37º C por 48 horas. Decorrido 

esse tempo, as amostras foram pesadas em balança analítica de precisão 

(0,0001 g); pesagens sucessivas foram realizadas em intervalos de 24 h até 

a estabilização da massa inicial. 
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A          B 

 
Figura 2- A - Cimento MTA Fllapex; B-Cimento AH Plus (foto Ângelo 

Melo) 

Os corpos de prova (n =5) referentes a cada cimento endodôntico 

foram divididos igualmente 04 recipientes contendo 10ml do respectivo 

solvente e 01 recipiente contendo água destilada, representando o grupo 

controle negativo. As amostras foram imersas por 10 minutos em cada 

solvente; decorrido esse tempo foram retiradas e imersas pelo mesmo 

tempo em água destilada para neutralização do solvente. A seguir foram 

armazenadas em estufa a 37 ºC por 48h. Pesagens sucessivas foram 

realizadas em intervalos de 24h até a estabilização da massa final. A 

diferença entre a massa inicial e a massa final forneceu a capacidade 

solvente de cada material testado. 

Após coleta e tabulação, os dados foram avaliados estatisticamente 

mediante análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey com nível de 

significância de 5%. Para avaliar a capacidade de cada solvente em relação 

aos cimentos foi realizado o Teste t independente. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos casos de retratamento endodôntico, substâncias solventes são 

utilizadas para amolecer e dissolver o material obturador, para facilitar a 
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remoção e a otimização da reinstrumentação (CAMÕES et al, 2010; 

MUSHTAQ et al,  2012). 

Esta pesquisa avaliou a capacidade solvente de substâncias de uso 

consagrado pela literatura xilol, citrol e eucaliptol, e um solvente bastante 

utilizado na indústria química, a acetona, sobre os cimentos endodônticos 

AH Plus e o cimento MTA Fillapex, de uso mais recente à base de Agregado 

de Trióxido de Mineral (MTA). 

De acordo com as tabelas 1, 2 e 3, as quatro substâncias testadas 

apresentaram ação solvente significativa sobre o cimento AH Plus. A 

acetona e o xilol foram as substâncias com maior capacidade solvente. O 

citrol e o eucaliptol também apresentaram ação solvente, sem diferença 

significativa entre si.  

Tabela1- Teste de Variância entre os grupos xilol, citrol, eucaliptol e 

acetona 

 

Grupo N Falha Média Desvio padrão  

Xilol 5 0,00114 0,000241 0,000108  

Citrol 5 0,000460 0,000152 0,0000678  

Eucaliptol 5 0,000420 0,0000447 0,0000200  

Acetona 5 0,00148 0,000554 0,000248  

 

Tabela 2 – Variação entre os grupos 

 

 Diferença Soma        Média  F  P  

Entre 

grupos 

3 0,00000408 0,00000136 13,940 < 0,001 

Residual 16 0,00000156 0,0000000975   

Total  19 0,00000564 0,00000564   
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Tabela 3 - Comparação de pares múltiplos entre os solventes 

 

Pares Diferença de 
médias 

     
q   

    
P 

  
P < 0,05 

Acetona x 
Ecaliptol 

0,00106 47,591 < 0,001 Sim  

Acetona x Citrol 0,00102 47,304 < 0,001 Sim  

Acetona x Xilol 0,000340 42, 435 0,345 Não  

Xilol x Eucaliptol 0,000720 45, 156 0,011 Sim  

Xilol x Citrol 0,000680 44, 870 0,016 Sim     

Citrol x eucaliptol 0,0000400 40, 286 0,997 Não  

 

Com relação ao AH Plus, inúmeros trabalhos foram feitos para 

avaliar seu desempenho frente às substâncias solventes. Tanomaru Filho, 

Jorge e Tanomaru (2006) avaliaram a capacidade do xilol e do eucaliptol 

sobre os cimentos AH Plus, Intrafill, Roeko Seal, Epiphany e Endo-Rez, 

encontrando maior ação do xilol sobre o Intrafill e menor sobre o AH Plus. O 

eucaliptol apresentou maior ação sobre o Intrafill e Epiphany, e menor sobre 

o Endo-Rez e AH Plus. Para ambos os solventes, o AH Plus foi o cimento 

menos solúvel. 

Uma maior resistência do AH Plus, em relação aos demais cimentos 

(Intrafill, Roeko Seal, Epiphany e EndoRez) também foi verificada no estudo 

de Filho et al, (2006). Estes dados foram corroborados pelas pesquisas de 

Tanomaru Filho, Jorge, Tanomaru (2006) e Tanomaru et al, (2009). 

Os trabalhos supracitados mostraram resultados que estão de 

acordo com o presente estudo, em relação ao cimento AH Plus (como 

demonstrado nas tabelas 4, 5 e 6). Verificando-se que este cimento à base 

de resina é o que apresenta maior resistência à ação das substâncias 

solventes em comparação aos demais cimentos. 

 

Tabela 4 - Análise da diferença entre médias dos dois cimentos 

Grupo N Média Desvio padrão 

 

 

Xilol / AH Plus 

5 0,000241 0,000108 

Xilol / Fillapex 5 0,00216 0,000966 
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Tabela 5 - Análise da diferença entre médias dos dois cimentos 

Grupo  N  Média  Desvio padrão 

Eucaliptol / AH Plus 5 0,0000447 0,0000200 

Eucaliptol / Fillapex 5 0,00258 0,00115 

 

Tabela 6 - Análise da diferença entre médias dos dois cimentos 

Grupo  N  Média  Desvio padrão 

Citrol  / AH Plus 5 0,000152 0,0000678 

Citrol / Fillapex 5 0,00281 0,00126 

 

Borges et al (2012) sugerem que a resistência do AH Plus à ação 

das substâncias solventes pode ser explicada por sua natureza resinosa, e 

por sua ligação covalente à dentina; além de como destacado por Amin et 

al, (2012), apresentar baixa tensão de polimerização. 

De acordo com as tabelas 7, 8 e 9, as quatro substâncias avaliadas 

demonstraram significativa capacidade solvente sobre o MTA Fillapex. Para 

este cimento, a acetona demonstrou resultado superior. O citrol e eucaliptol 

não apresentaram diferença significativa entre si. E xilol teve menor ação em 

relação aos demais solventes. 

Tabela 7- Análise de variância entre os grupos xilol, citrol, eucaliptol 

e acetona 

Grupo N  Média  Desvio 

padrão 

Xilol 5 0,000216 0,000966 

Citrol  5 0,00281 0,00126 

Eucaliptol  5 0,00258 0,00115 

Acetona  5 0,00271 0,00121 

 

 

Tabela 8 - Variação  

 Diferença  Soma  Média  F  P  

Entre 

grupos 

3 0,000851 0,000284 42,763 < 0,001 

Residual  16 0,000106 0,00000664   
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Total  19 0,000958 0,0000540   

 

Tabela 9 - Comparação de pares múltiplos entre os solventes 

 

 

Pares Diferença de 

médias 

     

q   

 P   

P < 0,05 

Acetona x Xilol 0,0179 415,502 < 0,001 Sim  

Acetona x 

Eucaliptol 

0,0128 411,093 < 0,001 Sim  

Acetona x Citrol 0,0113 49,825 < 0,001 Sim  

Citrol x Xilol 0,00654 45, 676 0,005 Sim  

Citrol x Eucaliptol  0,00146 41,267 0,807 Não   

 

Ao analisar o desempenho da acetona sobre os cimentos 

endodônticos, verificou-se que esta substância teve capacidade solvente 

significativa para ambos os cimentos. Com relação à comparação como as 

demais substâncias avaliadas, a acetona demonstrou capacidade solvente 

sobre o AH Plus equivalente ao xilol e superior ao citrol e ao eucaliptol. Para 

o MTA Fillapex, sua capacidade solvente foi superior às demais substâncias 

testadas, xilol, citrol e eucaliptol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo fato de ter apresentado efetiva capacidade solvente sobre os 

cimentos testados e de ser produzida naturalmente pelo organismo (GROSS 

et al, 2012), este estudo sugere a possibilidade dessa substância ser 

utilizada como solvente de cimentos endodônticos. Novas pesquisas são 

necessárias para avaliar outras propriedades e sua possível manipulação 

com objetivo de torná-la de utilidade segura para fins endodônticos. 

 

4.CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados encontrados nesta pesquisa, concluiu-se 

que os solventes xilol, citrol, eucaliptol e acetona apresentam capacidade 

solvente sobre o cimento o cimento endodôntico AH Plus; os solventes xilol, 

citrol, eucaliptol e acetona apresentam capacidade solvente sobre o cimento 

MTA Fillapex; a acetona pode ser uma alternativa solvente frente os 

cimentos endodônticos.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

Os terceiros molares são em número de quatro na dentição humana, 

dois superiores e dois inferiores, sendo situados do lado distal dos segundos 

molares. Segundo Della Serra et al. (1981), estes dentes são denominados 

dentes do siso, dente da sabedoria ou dente da puberdade, por serem os 

últimos a erupcionarem na cavidade bucal, sendo elementos dentais de 

variações anatômicas numerosas, indo desde as formas típicas de molar 

bem constituído, até as de um dente simples, cônico, reptiliano ou 

haplodonte. Frequentemente atingidos pelo nanismo, mostram-se reduzidos 

no seu tamanho e de morfologia simples, um cone coronário curto, ligado a 

um cone radicular alongado (THEVISSEN, FIEUWS, WILLEMS, 2011). 

Para o estudo da anatomia externa, pesquisadores utilizam-se 

apenas da avaliação macroscópica, detendo-se em número de cúspides 

coronárias e tipos de disposição radicular, uma vez que a conformação da 

coroa dentária e acidentes anatômicos seguem o mesmo padrão do primeiro 

e segundo molares. Em relação à anatomia interna, segundo Fröner et al. 

(1999), foram usados vários métodos para estudar o canal radicular, como: 

avaliação macroscópica e microscópica; radiografias; injeções de vulcanite 

ou resina; diafanização e ressonância magnética. 

Leonardo (2005) relatou que devido às dificuldades técnicas de 

tratamento e às anormalidades anatômicas os terceiros molares estão 

incluídos na classe das contraindicações. No entanto, quando o exame 

clínico indica a necessidade imperiosa do tratamento, a avaliação 
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radiográfica indicará subsídios para a realização do mesmo. 

Consubstanciado na importância do conhecimento anatômico dos dentes 

humanos, torna-se interesse da classe odontológica, as minúcias de sua 

anatomia externa e interna. É de fundamental relevância que o 

aproveitamento destes elementos dentários na cavidade oral deve ser 

avaliado com cuidado, com suporte de exames complementares, aliado aos 

aspectos endodônticos, bem como ortodônticos e protéticos. 

Portanto, este trabalho tem por objetivo estudar a anatomia dos 

terceiros molares humanos e analisar a viabilidade de seu tratamento 

endodôntico, com o intuito de atentar ao cirurgião-dentista para utilização 

destes elementos dentários com possibilidade de sucesso na reabilitação 

oral do paciente.  

 

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo laboratorial in vitro, transversal, prospectivo 

e retrospectivo por meio da análise e comparação da anatomia dos terceiros 

molares em conjunto com elementos pertinentes para sua indicação 

endodôntica. A amostra foi constituída por 54 terceiros molares superiores e 

inferiores, com indicações cirúrgicas por questões ortodônticas e/ou 

periodontais doados por pacientes do curso de especialização de cirurgia da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), previamente consentidos através 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) baseado na 

resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS. Este trabalho foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UEPB.  

Os dados foram coletados no laboratório de odontologia da UEPB e 

segue este procedimento: Os elementos dentários foram armazenados em 

soro fisiológico, medidos e identificados se superior ou inferior em uma caixa 

plástica com divisórias; Os dentes foram radiografados nos sentidos mésio-

distal e vestíbulo-lingual tempo de exposição de 1 segundo; revelação 1 

minuto, fixação 10 minutos, lavagem em água 5 minutos e secagem 

naturalmente; Os dentes foram abertos na face oclusal, com broca esférica 

(1014), até atingir o interior da câmara pulpar e complementar a cirurgia de 

acesso endodôntico com broca endo Z; Os canais radiculares foram 

explorados com limas endodônticas tipo K números 06, 08, 10 e irrigados 

com E.D.T.A. Trissódico; Consideraram-se os canais radiculares 
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explorados, quando permitiam a passagem da lima tipo K # 10 até o limite 

foraminal e sua visualização. 

Foram incluídos na estatística final da pesquisa, apenas os terceiros 

molares humanos cuja anatomia externa e interna apresentou-se 

devidamente integra, sem nenhum tipo de fratura, perfuração ou restauração 

que dificultasse a elaboração de um padrão anatômico característico, 

independente de raça, sexo e/ou idade. Foi utilizada a documentação com 

auxílio das radiografias e observação direta dos elementos dentários. Para 

análise dos dados foram obtidas distribuições absolutas e percentuais e as 

medidas estatísticas: média, mediana, desvio padrão, valor mínimo e valor 

máximo. Foram utilizados os testes: t-Student com variâncias iguais, teste 

Qui-quadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher. Ressalta-se que a 

verificação da hipótese de igualdade de variâncias foi realizada através do 

teste F de Levene. O nível de significância utilizado foi de 5,0%. O “software” 

uzado foi o SPSS versão 13. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra deste estudo constou de 54 terceiros molares hígidos, 30 

(55,6%) superiores e 24 (44,4%) inferiores. Na Tabela 1 apresentam-se as 

estatísticas dos comprimentos dos canais: ocluso-apical e vestíbulo-lingual. 

Verifica-se que as médias das medidas foram mais elevadas no arco inferior 

do que no arco superior. A diferença mais elevada ocorreu na medida 

vestíbulo-lingual, porém não se comprova diferença significante entre os 

arcos para nenhuma das medidas (p > 0,05). Os dois maiores percentuais 

corresponderam aos dentes que eram “Tricúspido” (37,0%) e “Tetracúspido” 

(33.3%). Entre os arcos as maiores diferenças ocorreram nos “Tricúspidos”, 

com valor mais elevado no arco superior (50,0% x 20,8%), “Tetracúspidos” 

e “Pentacúspidos” com valores mais elevados entre os que eram do arco 

inferior e comprova-se diferença significante entre os dois arcos em relação 

ao número de cúspides (p < 0,05). Madeira (2000), concluiu que a forma do 

terceiro molar frequentemente se mostra complicada e na maioria dos casos, 

apresenta-se tricúspidado, e o molar inferior com quatro ou cinco cúspides.  

 

Tabela 1 – Estatísticas dos comprimentos e segundo o arco. Campina Grande-PB, 

2013. 
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                  Arco   

Medida Estatística Superior IInferior Grupo 

total 

Valor 

de p 

  (n = 30) (n = 24)   

      

Ocluso-apical Média  19,00 19,29 19,13 p(1) = 

0,550 

 Mediana 19,00 19,00 19,00  

 Desvio 

padrão 

1,66 1,90 1,76  

 Mínimo 16 16 16  

 Máximo 23 24 24  

Vestíbulo-lingual Média  9,40 10,46 9,87 p(1) = 

0,051 

 Mediana 9,00 10,00 10,00  

 Desvio 

padrão 

1,33 2,50 1,99  

 Mínimo 6 8 6  

 Máximo 12 21 21  

      

(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 

Da Tabela 2 verifica-se que: os dois maiores percentuais foram 

dentes com duas raízes (48,1%) e três raízes (44,4%); o percentual de casos 

com duas raízes foi mais elevado no arco inferior (62,5%); o percentual de 

casos com três raízes foi 20,0% mais elevado no arco superior. O percentual 

dos que tinham raiz única que foi mais elevado no superior (10,0% x 4.2%), 

entretanto não se comprova associação significante entre o arco e o número 

de raízes (p > 0,05). MADEIRA (2000), afirmou que o terceiro molar tem suas 

raízes semelhantes aos outros molares, porém é comum a coalescência de 

duas raízes ou três, formando, uma massa única. 

Tabela 2 – Avaliação do número de raízes e segundo o arco. 

Campina Grande-PB, 2013. 
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 Arco   

Número de 

raízes 
Superior Inferior Grupo Total Valor de p 

 N % n % n %  

Única 3 10,0 1 4,2 4 7,4 p(1) = 0,175 

Duas 11 36,7 15 62,5 26 48,1  

Três 16 53,3 8 33,3 24 44,4  

TOTAL 30 100,0 24 100,0 54 100,0  

        

(*): Associação significante a 5,0%.; (1): Através do teste Exato de Fisher. 

 

A Tabela 3 mostra a maioria (66,7%) da amostra de raízes 

fusionadas e não se comprova associação significante entre o arco e a 

disposição radicular (p > 0,05). NICODEMO et al. (1990), examinaram 

terceiros molares e verificaram 290 (47,93%) raízes fusionadas, e 315 

(52,64%) raízes separadas, onde se observava que existia um número 

acentuado de raízes fusionadas para terceiros molares superiores e de 

raízes separadas para os inferiores, fato esse constatado também nessa 

pesquisa. 

 

Tabela 3 – Avaliação da disposição radicular e segundo o arco. 

Campina Grande-PB, 2013. 

 Arco   

Disposição 

radicular 
Superior Inferior Grupo Total 

Valor 

de p 

 N % n % n %  

Raiz 

fusionada 21 70,0 15 62,5 36 66,7 
p(1) = 

0,561 

Raiz separada 9 0,0 9 37,5 18 33,3  

TOTAL 30 100,0 24 100,0 54 00,0  

        

 (1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

Das raízes separadas verifica-se que das 9 raízes do arco superior, 

uma era convergente. 4 retilíneas e 4 dilaceradas enquanto no arco inferior 

uma era divergente, 6 retilínea e duas eram dilaceradas e não se comprova 

associação significante entre o arco e a disposição das raízes separadas 

(Tabela 4).  
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Tabela 4 – Avaliação da disposição radicular e segundo o arco. 

Campina Grande-PB, 2013. 

 Arco   

Disposição radicular das 

 raízes 
Superior Inferior Grupo Total Valor de p 

Separadas N % n % N %  

Divergente - - 1 11,1 1 ,6 p(1) = 0,464 

Convergente 1 11,1 - - 1 ,6  

Retilínea 4 44,4 6 66,7 10 55,6  

Dilacerada 4 44,4 2 22,2 6 33,3  

TOTAL 9 100,0 9 100,0 18 100,0  

        

 (1): Através do teste Exato de Fisher. 

Em relação ao número de canais destaca-se na Tabela 5 que: Os 

dois maiores percentuais foram dos que tinham três canais (48,1%) e 4 

canais (27,8%). Em 16,7% dos dentes superiores e 25,0% dos dentes 

inferiores não foi possível identificar o número de canais. O percentual de 

dentes com três canais foi mais elevado no arco inferior que no arco superior 

(54,2% x 43,3%), entretanto não se comprova associação significante entre 

o arco e o número de canais (p > 0,05). GUERISOLI et al. (1998), analisaram 

a anatomia de 269 terceiros molares. Uma grande variabilidade anatômica 

foi encontrada, com a presença de até 5 raízes em terceiros molares 

superiores e 3 em molares inferiores.  

 
Tabela 5 – Avaliação do número de canais e segundo o arco. Campina Grande-PB, 2013. 

 Arco   

Números de canais Superior Inferior Grupo Total Valor de p 

 n % n % n %  

Não conseguiu identificar 5 6,7 6 25,0 11 20,4 p(1) = 0,601 

Dois 1 3,3 - - 1 1,9  

Três 13 43,3 13 54,2 26 48,1  

Quatro 10 33,3 5 20,8 15 27,8  

Cinco 1 3,3 - - 1 1,9  

TOTAL 30 100,0 24 100,0 54 100,0  

        

 (1): Através do teste Exato de Fisher. 
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Os dois maiores percentuais corresponderam aos casos de canais 

parcialmente calcificados (40,7%) e com acesso apical dos condutos 

(38,9%). Os 20,4% restantes corresponderam aos que eram totalmente 

calcificados (Tabela 6). Entre os arcos não se verificam diferenças 

percentuais elevadas e não se comprova associação significante entre as 

duas variáveis em análise (p > 0,05).  

 
Tabela 6 – Avaliação da condição dos canais e segundo o arco. Campina Grande-PB, 2013. 

    

Números de canais Superior Inferior Grupo Total Valor de p 

 n % n % n %  

Totalmente 

calcificadas 5 16,7 6 25,0 11 20,4 p(1) = 0,746 

Parcialmente 

calcificados 13 43,3 9 37,5 22 40,7  

Acesso apical de 

todos  

os condutos 

12 40,0 9 37,5 21 38,9  

TOTAL 30 100,0 24 100,0 54 100,0  

        

 (1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

A perda dos primeiros e segundos molares são, frequentemente, as 

razões para considerar os terceiros molares como pontos estratégicos. A 

outra indicação para o tratamento endodôntico é a existência do terceiro 

molar antagonista em função. Muitos terceiros molares apresentam 

acessibilidade razoável, não havendo razão para não permanecerem 

funcionais na dentição após a terapia endodôntica (STEPHEN E BURNS, 

1997). 

Quando um terceiro molar está semi-incluso, ou rompeu toda parte 

óssea e mucosa, faz-se necessário avaliar os tipos de posicionamento que 

o elemento dentário se encontra, porque disso depende uma eventual 

utilização do dente para fins de reabilitação oral, através do tracionamento 

ortodôntico. O posicionamento ideal de um dente é a posição vertical do 

mesmo. Outra indicação do tratamento endodôntico é quando o molar tem 

um espaço edentado anterior a ele. Se este dente for perdido, o segmento 

inteiro terá sido removido e não haverá um pilar posterior disponível para 
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prótese parcial fixa. Apenas uma prótese parcial removível poderá ser usada 

para substituir este dente (WEINE E POTASHNICK, 1998). 

 

4.CONCLUSÕES  

Diante dos resultados levantados, pôde-se concluir que: Os terceiros 

molares têm grande variabilidade anatômica, na morfologia externa e 

interna; O número de raízes foi compatível com outros estudos, apresentam 

em maioria 3 canais, e os inferiores 3 canais; O tratamento endodôntico foi 

viável com acesso apical de todos os condutos em 38,9% da amostra e 

parcialmente calcificado em 40,7%; Deve-se levar em conta os aspectos 

ortodônticos e protéticos para indicação do tratamento endodôntico de tais 

elementos. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A avulsão é a saída por completo do dente para fora do alvéolo, 

sendo um dos traumatismos que causam maior impacto funcional e 

emocional (DAMASCENO et al, 2001). O tratamento mais conservador de 

um dente avulsionado é reimplantá-lo o mais breve possível (HUANG, 

KANG, DUAN, 2013). 

Após o reimplante do dente avulsionado, o problema existente mais 

severo se torna a reabsorção radicular, sendo que a extensão desta 

patologia depende do tempo extra-alveolar, do condicionamento do dente e 

das condições de reimplante (REZENDE et al, 2000).  

As lesões traumáticas dentais têm sido estudadas em muitos países, 

principalmente no que diz respeito a sua frequência. Uma grande incidência 

é verificada em crianças entre 5 e 12 anos de idade devido a sua 

hiperatividade e disposição para brincadeiras, práticas de esportes sem as 

devidas precauções (ANDREASEN et al, 2000). Além de atingir em maior 

frequência pacientes com epilepsia (NONATO, BORGES, 2011). A avulsão 

tem uma prevalência em torno de 16% nos casos de traumas dentais, 

geralmente afetam os dentes incisivos centrais superiores (SANCHEZ et al, 

2002). 

A avulsão dentária é uma situação que requer atendimento imediato. 

Assim os exames devem ser feitos de forma ágil e simultaneamente ao 

tratamento (CASTRO, 2002). Além das circunstâncias favoráveis para o 
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reimplante, é necessário que as primeiras providências sejam corretas. Por 

isso é fundamental informar sobre procedimentos iniciais, para posterior 

procura por um Cirurgião-Dentista. Portanto, o propósito deste trabalho foi 

avaliar o grau de conhecimento dos acadêmicos da graduação do curso de 

Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB sobre avulsão 

dental. 

       

2.MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo é do tipo transversal e foi realizado através da análise de 

fichas de questionários do banco de dados do projeto de extensão de trauma 

dental que foram aplicados em alunos de odontologia de ambos os sexos, 

no período compreendido entre os anos 2008 a 2012, na Universidade 

Estadual da Paraíba na Cidade de Campina Grande.   

A amostra foi constituída por 60 fichas, 29 de acadêmicos que 

estavam cursando o 6˚ período e 31 fichas de graduandos do 10˚ períodos. 

Estes períodos foram escolhidos porque no 6˚ período o aluno está iniciando 

o atendimento clínico e no 10˚ o graduando está prestes a se formar. O 

projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB e aprovado 

por unanimidade. 

Para análise dos dados foram obtidas distribuições absolutas, 

percentuais e foi utilizado o teste estatístico Qui-quadrado de Pearson ou o 

teste Exato de Fisher quando as condições para utilização do teste Qui-

quadrado não foram verificadas.  

A digitação dos dados foi realizada na planilha EXCEL e a análise 

dos dados foi realizada através do programa (Statistical Package for the 

Social Sciences) na versão 13. Os testes estatísticos foram realizados 

utilizando-se a margem de erro de 5%.  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observa-se na Tabela 1 que no grupo total em caso de avulsão 

dental 95% dos acadêmicos não lavariam o dente com uma escovinha para 

tirar a terra estando de acordo com o procedimento adequado, visto que a 

remoção de todo o ligamento aderido prejudicaria o sucesso do reimplante. 

O resultado do estudo esta de acordo com a pesquisa de Westphalen et al 
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(1999), que apresenta um percentual mínimo (6%) de pesquisados que 

limpariam bem o dente removendo suas estruturas antes do reimplante.  

Em relação à lavagem do dente apenas com água corrente, 58,6% 

dos alunos do 6˚ e 54,8% do 10˚ período recorreria a essa prática, não 

apresentando diferença estatisticamente significante entre os dois grupos (p 

= 0,768) (Tabela 1). Este procedimento é recomendado por Moreira (1998), 

onde o elemento seria lavado por 15 segundos antes da introdução no 

alvéolo. No caso de lavagem do elemento com outra substância, apenas 

21,7% do grupo total afirmaram que fariam uso. Quase nenhum aluno 

respondeu que usaria álcool ou água oxigenada para armazenar o dente. 

 Quanto à utilização de um recipiente com leite para armazenar o 

dente não há diferença entre os grupos (p= 0,177), sendo este percentual 

mais elevado entre os acadêmicos do 6 período (75,9%). Dos alunos do 10 

período 77,4% colocariam os dentes em um recipiente com soro fisiológico, 

diferente  (p < 0,001) do 6 período (20,7%) (Tabela 1). 

Verifica-se ainda na tabela 1 que 44,8% dos acadêmicos do 6o 

período não recolocariam os dentes em posição na boca, percentual este 

que aumentou para 74,2% no caso dos acadêmicos concluintes do curso, 

os dois grupos se apresentaram diferentes estatisticamente (p=0,020). Os 

acadêmicos do 6o e 10o período responderam de forma equivalente 

(p=0,887) quanto ao encaminhamento do adolescente para um Cirurgião-

Dentista, sendo um percentual de 76,7 % do total de estudantes que 

realizariam o encaminhamento.  

 

Tabela 1 – Avaliação do procedimento utilizado para a situação: um 

adolescente perde os dois incisivos centrais, segundo o período que cursava 

/ Campina Grande – PB, 2008 a 2012. 

 

 
                     Período   

Procedimento usado           6º        10º Grupo Total Valor de p 

 N % N % N %  

 Lavaria o dente com 
escovinha 

      
 

Sim 3 10,3 - - 3 5,0 p(1) = 0,107 

Não 26 89,7 31 100,0 57 95,0  
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 Lavaria o dente com 
água corrente 

       

Sim 17 58,6 17 54,8 34 56,7 p(2) = 0,768 

   Não 12 41,4 14 45,2 26 43,3  

 Lavaria com outra 
substancia 

       

Sim 6 20.7 7 22,6 13 21,7 p(2) = 0,859 

Não 23 79,3 24 77,4 47 78,3  

 Armazenaria os 
dentes no álcool 

       

Sim - - 1 3,2 1 1,7 p(1) =1,000 

Não 29 100,0 30 96,8 59 98,3  

 Armazenaria os dentes 
no leite 

       

Sim 22 75,9 18 58,1 40 66,7 p(2) = 0,177 

Não 7 24,1 13 41,9 20 33,3  

 Armazenaria os dentes 
na água oxigenada 

       

Sim 2 6,9 - - 2 3,3 p(1) = 0,229 

Não 27 93,1 31 100,0 58 96,7  

 Armazenaria os dentes 
no soro fisiológico 

       

Sim 6 20,7 24 77,4 30 50,0 p(2) < 0,001* 

Não 23 79,3 7 22,6 30 50,0  

 Recolocaria os dentes 
em posição na boca 

       

Sim 16 55,2 8 25,8 24 40,0 p(2) = 0,020* 

Não 13 44,8 23 74,2 36 60,0  

 Encaminharia para um 
dentista 

       

Sim 22 75,9 24 77,4 46 76,7 p(2) = 0,887 

Não 7 24,1 7 22,6 14 23,3  

TOTAL 
29 100,0 31 100,0 60 100,0  

        

A Importância da Educação na Preservação do Elemento Dental Avulsionado 
 



567 

 

(*) Diferença significante a 5,0%.  (1) teste Fisher.  (2)  Qui-quadrado de Pearson. 

 

Em relação ao uso de recipiente com leite Soares et al (2003) e 

McDonald (2001) recomendam este procedimento em decorrência as 

características físico-químicas do mesmo. Soares e Goldberg (2001) 

mencionam também que a saliva deve ser evitada como meio de 

armazenagem, pois é um líquido contaminado e não apresenta Ph ideal e 

osmolaridade incompatível com as células do ligamento. Mc Donald (2001) 

afirma ser a solução salina isotônica um excelente meio no caso de 

estocagem, sendo apoiado por Soares et al em 2003, que considera o 

mesmo até mais adequado na manutenção da vitalidade das fibras e do 

ligamento periodontal 

Apesar da saliva humana ser citada como um substituto aceitável 

para armazenamento (McDONALD, 2001; PRADO e SALIN, 2004; 

McDONALD; AVERY, 2001) e os meios de cultura como os de Eagle, 

Viospan e solução balanceada de Hank também serem considerados como 

opções que apresentam até condições inigualáveis (PRADO e SALIN, 

2004), nenhum desses meios de estocagem foram citados pelos estudantes. 

O tempo extra-alveolar deve ser o menor possível. De acordo com 

Soares e Goldberg (2001), nos reimplantes realizados nos primeiros 30 

minutos após a avulsão, o percentual de sucesso é muito elevado. Após 

esse período, as células do ligamento, aderidos ao dente, vão necrosando 

rapidamente e esse percentual diminui vertiginosamente. 

A reposição imediata do dente no alvéolo está diretamente 

relacionada a um melhor prognóstico em casos de avulsão dental. As 

pessoas próximas ao local do acidente ou o próprio paciente devem ser 

orientados e instruídos a reposicionar o dente avulsionado (POI et al 1999).  

O tempo extra-alveolar do elemento avulsionado deve ser o menor 

possível para aumentar a possibilidade de sucesso do reimplante (SOARES 

e GOLDBERG, 2001), pois se o dente não foi reposicionado imediatamente 

por algum indivíduo no local do acidente, será o cirurgião-dentista a pessoa 

mais adequada para a tentativa do reposicionamento. Além de que o 

profissional da área poderá, por motivo de seus conhecimentos, colocar o 

elemento em posição correta, realizar anamnese, exame clínico, teste de 

vitalidade, exames complementares e radiográficos como citado por vários 

autores (TOLEDO, 1996; POI et al, 1999; ANDREASEN et al, 2000).  

Estudos como o de Granville-Garcia (2007), Stangler et al (2002) e 

Panzarini et al (2003) ressaltam a falta de conhecimentos de professores, 
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estagiários e outros profissionais que lidam com crianças em relação aos 

procedimentos de urgência a serem realizados nos casos de avulsão 

dentária, sendo necessário melhor instrução dessas pessoas.  

Quando indagados se alguma vez receberam orientação sobre 

avulsão dentária em adolescentes, a maioria respondeu positivamente 

(83,3%) no grupo total conforme observado na Tabela 2, porém isto não 

condiz com o resultado dos outros questionamentos da pesquisa, onde 

vários procedimentos não muito adequados ou até errados foram 

selecionados como corretos. 

 

Tabela 2 – Avaliação da questão “Alguma vez recebeu alguma 

orientação sobre a avulsão dentária em adolescente”? / Campina Grande – 

PB, 2008 a 2012. 

 
                   Período   

Conhecimento           6º        10º Grupo Total Valor de p 

 N % N % N %  

 Recebeu orientação        

Sim 23 79,3 27 87,1 50 83,3 p(1) = 0,500 

Não 6 20,7 4 12,9 10 16,7  

  TOTAL 
29 100,0 31 100,0 60 100,0  

        

(1) – Através do teste exato de Fisher. 
    

    

Por conseguinte, considerando o Cirurgião-Dentista como o maior 

agente educador, responsável pelo fornecimento de informações sobre 

saúde bucal à comunidade leiga, é necessário conscientizar os acadêmicos 

de Odontologia acerca da importância do conhecimento mais aprofundado 

sobre a avulsão dentária, principalmente no que concerne ao tratamento, p 

- 590ois é seu dever como estudante de Odontologia, e, futuramente, como 

Cirurgiões-Dentistas, proceder da maneira mais correta diante de uma 

avulsão dentária e fornecer as informações que receberam durante o curso 

para aqueles que não tiveram acesso a elas. Dessa forma se estará 
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prevenindo a ocorrência de maiores transtornos decorrentes da avulsão 

dentária por trauma como, por exemplo, perda do dente. 

 

4.CONCLUSÕES  

 

A maioria dos acadêmicos de odontologia da UEPB já recebeu 

alguma orientação sobre a avulsão dentária em adolescente. Entre os 

acadêmicos dos 6 e 10 períodos existem dúvidas quanto aos 

procedimentos que devem ser executados diante de uma avulsão dentária 

e quanto aos meios de estocagem mais adequados, não mostrando 

diferenças entre os dois grupos na maioria das questões. Foi possível 

verificar que grande parte dos acadêmicos de odontologia ainda tem dúvidas 

quanto ao protocolo de tratamento ideal para uma avulsão dentária em 

adolescente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização de dentes humanos é de extrema importância para o 

processo ensino-aprendizagem nos cursos de Odontologia. O elemento 

dental pode ser utilizado em treinamento laboratorial, pesquisas e colagem 

de fragmentos dentários a fim de recompor um dente destruído por cárie, 

substituindo o uso de materiais como amálgama, resina e porcelana, 

conseguindo-se melhor estética e melhor estabilidade de cor (COSTA et al., 

2005). 

O dente é um órgão do corpo humano e, como tal, está submetido à 

Lei de Transplantes Brasileira (Lei 9434 de 04/02/1997), a qual prevê pena 

de 3 a 8 anos de reclusão e multa para quem remover, post-mortem, órgãos, 

tecidos e partes do corpo humano de pessoas não identificadas. O Código 

Penal prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão para aqueles que violarem 

sepultura (Artigo 210) e o Conselho Nacional de Saúde exige os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido dos sujeitos como forma de “respeito à 

dignidade humana” (NASSIF et al., 2003). O dente, como órgão do corpo 

humano, somente poderá ser doado com o consentimento pessoal expresso 

do paciente ou de seu responsável (IMPARATO, 2003). 

No entanto, nos dias atuais, a prática vigente ainda é a utilização de 

dentes humanos de forma indiscriminada, o que tem levado os acadêmicos 

a conseguirem os dentes de forma ilegal, adquirindo o órgão dentário em 

cemitérios, serviços públicos odontológicos, com funcionários de faculdades 

comprando-os e estimulando o “comércio” de dentes (SILVA et al., 2001). 

O uso de dentes humanos em Pesquisa Científica 
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Algumas disciplinas exigem vários dentes, ou mesmo arcadas inteiras, de 

preferência hígidas, para o ensino e a prática da Odontologia, provocando 

uma busca desenfreada por dentes, não importando a forma como estes 

poderão ser adquiridos (IMPARATO, 2003). 

No Brasil, ensino e pesquisa odontológica estão intimamente 

ligados, pois as instituições de ensino são, em potencial, os grandes centros 

de pesquisa (SILVA, 1997). Nas faculdades de Odontologia, e cursos de 

pós-graduação, elementos dentais extraídos são utilizados por alunos e 

professores no ensino pré-clínico e pesquisas científicas (POLETTO et al., 

2010). Estudos in vitro contribuem para o ensino da Odontologia, 

possibilitando avaliar técnicas, testar materiais e desenvolver novos 

métodos e produtos, aprimorando a qualidade dos serviços odontológicos 

prestados à população (FERREIRA et al., 2003). 

Um aumento na demanda por dentes humanos é verificado em 

centros de pesquisa apesar de estarem tornando-se difíceis de serem 

obtidos devido ao progresso e conservação dos mesmos com os 

tratamentos reabilitadores modernos (REIS et al., 2004). De acordo com as 

normas, cada instituição deve contar com um comitê de ética, que deverá 

estar atento aos aspectos éticos inerentes à pesquisa e à biossegurança e 

aos aspectos éticos do ensino odontológico (SILVA, 1997).  

A fim de resolver estes impasses relativos à obtenção de dentes, 

foram criados os Bancos de Dentes Humanos (BDH). Um BDH é uma 

instituição sem fins lucrativos, que deve estar vinculada a uma faculdade, 

universidade ou outra instituição. Seu propósito é suprir as necessidades 

acadêmicas, fornecendo dentes humanos para pesquisa ou atividades 

didáticas (NASSIF et al., 2003). Os BDH diminuem o risco de infecções 

cruzadas no manuseio incorreto do órgão dental, e organizam o 

fornecimento desses elementos para os alunos da graduação e pós-

graduação. Com a utilização dos dentes provenientes dos bancos para o 

aprendizado em atividades laboratoriais pré-clínicas e pesquisas científicas, 

elimina-se o comércio ilegal de dentes (IMPARATO, 2003; FERREIRA et al., 

2003). 

Levando em conta que o dente é um órgão, um BDH é um Banco de 

Órgãos, não apenas um Banco de Material Biológico ou de Tecido. Além 

dessas funções, o BDH tem por objetivo conscientizar a comunidade leiga e 

científica a respeito da sua importância cultural, bioética, social, legal e moral 

(IMPARATO, 2003). 
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Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo o levantamento 

do quantitativo de dentes humanos utilizados em pesquisas na graduação e 

na pós-graduação do Curso de Odontologia da Universidade Federal da 

Paraíba, afim de que com os resultados obtidos, haja uma maior 

conscientização da necessidade da utilização de um banco de dentes, 

diminuindo o comércio ilegal de elementos dentários, presente em 

faculdades do Brasil. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

A amostra foi composta de trabalhos defendidos entre os anos de 

2006 a 2011, armazenados na Biblioteca Setorial ou disponibilizados na 

internet, na página do Centro de Ciências da Saúde/UFPB. Foram excluídos 

os trabalhos que foram defendidos e aprovados, porém não estavam 

armazenados nem disponíveis nos locais supracitados, visto que não foram 

entregues pelos seus respectivos autores.  

Como instrumento de coleta, foi utilizado um Roteiro de 

Levantamento contendo informações relativas ao autor, orientador, uso ou 

não de dentes humanos, bem como a origem de tais dentes e sua possível 

reutilização. Foi utilizado o Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 20.0, para montar o banco de dados e proceder à estatística 

descritiva.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para esta pesquisa, foram analisados 320 trabalhos de conclusão 

de curso. Dos trabalhos levantados, 14 (4,4%) fizeram uso de dentes 

humanos, enquanto que os 306 (95,6%) restantes, não o fizeram (Figura 1). 

Pode atribuir-se a pequena quantidade na UFPB de pesquisas utilizando 

elementos dentários humanos às dificuldades encontradas na obtenção 

destes. Embora haja um BDH na instituição, este ainda não pode suprir a 

demanda dos pesquisadores. Nas pesquisas das 17ª e 18ª Reuniões Anuais 

da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO) de 2.569 

trabalhos 834 (32,5%) utilizaram dentes naturais, uma média de 34 dentes 

por pesquisa (FRANCHIM et al., 2002). 
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Figura 1: Distribuição percentual da utilização de dentes humanos nos 

trabalhos de conclusão dos cursos de graduação em Odontologia da UFPB- 

2013 

Nesta pesquisa um total de 352 dentes foi utilizado, uma média de 

25 dentes por trabalho (desvio padrão = 20,32).  Destas 14 pesquisas, 06 

(42,9%) fizeram uso de pequena quantidade de dentes humanos (até 10 

unidades), 05 (35,7%) de quantidade moderada (de 11 a 40), e 03 (21,4%) 

de quantidade maior (mais de 40), sendo a maior quantidade utilizada num 

único trabalho de 64 elementos (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Quantitativo numérico e percentual das quantidades de dentes 

utilizados nos trabalhos de conclusão dos cursos de graduação em 

Odontologia da UFPB-2013. 

 

 

 

Quantidade de dentes humanos utilizados n % 

Até 10 dentes 06 42,9 

11 a 40 dentes 05 35,7 

Mais de 40 dentes 03 21,4 

TOTAL 16 100,0 
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Em um levantamento realizado nos Anais da 26ª Reunião da 

Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO) no ano de 2009, 

constatou-se que 318 pesquisas apresentadas utilizaram dentes humanos 

permanentes e decíduos, além de fragmentos dentais, totalizando 10.998 

dentes humanos. Desses estudos, apenas 11 citaram um BDH como origem 

dos dentes (3,45%) o que leva a uma média de 34,5 dentes por trabalho. A 

média da quantidade de dentes por trabalho encontrada nesta reunião em 

2009 (BACOVIS et al., 2010) foi bastante próxima à encontrada nas 17ª e 

18ª reuniões da SBPqO (FRANCHIM et al., 2002) de 34 elementos dentários 

por trabalho. No entanto, ambas foram superiores à quantidade encontrada 

neste estudo de 25 elementos por pesquisa. 

Nos cursos de Odontologia utiliza-se de três a quatro mil dentes por 

semestre. Existem cerca de 150 faculdades de Odontologia no Brasil, de 

forma que 450 mil dentes são necessários para suprir a demanda. Sugere-

se que novas pesquisas sejam realizadas na UFPB, a respeito do uso de 

dentes nas disciplinas da graduação (CARVALHO, 2001). 

A origem de tais dentes humanos foi especificada em 12 (85,7%) 

dos trabalhos, sendo omitida nos 2 (14,3%) restantes (Figura 2). 
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Figura 2: Distribuição percentual dos trabalhos que especificaram a origem 

dos dentes humanos na graduação do curso de graduação em Odontologia 

da UFPB-2013. 

As clínicas da própria faculdade (Cirurgia, Endodontia, Periodontia) 

foram citadas como origem mais frequente, em 07 dos trabalhos (58,3%). A 

obtenção através de outros profissionais foi mencionada em 02 (16,7%) 

trabalhos, assim como doações de pacientes mediante Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em outros 2 (16,7%) trabalhos. 

Um dos trabalhos também citou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) como 

origem dos elementos utilizados, representando 8,3% (Figura 3). Em 

nenhum trabalho foi especificado se tais elementos dentários seriam 

reutilizados para outros fins. 

 

85,7%

14,3%

Origem dos Dentes Humanos

Conhecida

Desconhecida
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Figura 3: Distribuição percentual das origens dos dentes humanos citadas 

nos trabalhos de conclusão dos cursos de graduação em Odontologia da 

UFPB, João Pessoa-PB, 2013. 

 

Em relação à origem dos dentes, as clínicas da própria universidade 

são apontadas como fonte mais comum. Talvez isto ocorra devido à 

comodidade e facilidade de articulação dos alunos com os professores de 

uma mesma instituição. No entanto, na maioria dos casos não foi 

especificado se houve assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, visto que o dente, como órgão do corpo humano, precisa estar 

vinculado ao consentimento por escrito do seu doador. 

A não especificação do destino final dos dentes humanos utilizados 

nas pesquisas é um fato alarmante. Em um estudo da USP em 1999, foi 

verificado que após a utilização dos dentes, 30% dos alunos guardaram os 

elementos para lembrança; 44% doaram para calouros; 2% doaram a banco 

de dentes; 15% fizeram outro uso, onde a maioria citou o lixo como destino 

dos dentes. O dado mais alarmante da pesquisa da USP foi à afirmação de 

que 9% dos alunos venderam os dentes cometendo o erro por duas vezes, 

e na segunda, eram quase plenos profissionais (GABRIELLI, IMPARATO, 

GUEDES-PINTO, 1999). Neste estudo não foi especificado no texto de 

nenhuma das pesquisas o destino final dos dentes. 

58,3%

16,7% 16,7%

8,3%

Clínicas da UFPB Profissionais CD Doação de Pacientes
mediante TCLE

USB

Origem dos Dentes Humanos

O uso de dentes humanos em Pesquisa Científica 



578 

 

Embora a porcentagem de trabalhos utilizando dentes humanos na 

UFPB ainda seja relativamente pequena, a recente implantação do BDH 

nesta instituição fazia-se necessária pelas suas implicações éticas e de 

biossegurança. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados, pôde-se chegar às seguintes conclusões: 

Foram levantados 320 trabalhos, onde pequena quantidade de 

pesquisas fez uso de dentes humanos; Uma soma de 352 dentes foi 

utilizada, resultando em uma média de aproximadamente 25 dentes por 

trabalho. A origem dos dentes humanos foi especificada na grande maioria 

dos trabalhos, sendo as clínicas da própria faculdade citadas como fonte 

mais utilizada para a obtenção, e a reutilização destes não foi citada em 

nenhum dos trabalhos. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BACOVIS C.L. et al. Estimativa do número de dentes humanos utilizados em 

pesquisas X número de BDHs no Brasil. Anais da 26ª Reunião anual da 

Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica – SBPqO, v. 26, p. 30-

33, 2010. 

CARVALHO, C. Dentes na mira da ética. Rev Bras Odontol, v.58,  n.2, p. 

108-11, 2001. 

COSTA, S.M. et al. Dentes humanos no ensino odontológico: procedência, 

utilização, descontaminação e armazenamento pelos acadêmicos da 

UNIMONTES. Revista da Abeno, São Paulo, v. 7, n. 1, p.6-12, nov. 2005. 

FERREIRA, E.L. et al. Fariniuk L F, Cavali A E C, Baratto Filho F, Ambrósio 

A R. Banco de dentes: Ética e legalidade no ensino, pesquisa e tratamento 

odontológico. RBO, v. 60, n.2, p.120-122, Mar/Abr, 2003. 

FRANCHIM, G.H. et al. Uso de dentes nas pesquisas das 17ª e 18ª Reuniões 

Anuais da SBPqO: análises quantitativa e qualitativa. Pesqui Odontol Bras, 

v.16, 2002. 

O uso de dentes humanos em Pesquisa Científica 

O uso de dentes humanos em Pesquisa Científica 



579 

 

GABRIELLI FILHO, P.A.; IMPARATO, J.C.P.; GUEDES-PINTO, A.C. 

Comércio de dentes humanos nas Faculdades de Odontologia do Estado de 

São Paulo. Revista da Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da 

USP. v.6, n.3, p. 292, 1999. 

IMPARATO, J.C.P. Banco de dentes humanos. São Paulo: FOUSP, 2003. 

198p. 

NASSIF, A.C.S. et al. Estruturação de um banco de dentes humanos. 

Pesqui Odontol Bras. v. 17, p. 70-74, 2003. 

POLETTO, M. M. et al. Banco de Dentes: perfil sócio-cultural de um grupo 

de doadores. RGO, v.58, n.1, p.91-94, 2010. 

REIS, A.F. et al. Comparison of microtensile bond strength to enamel and 

dentin of human, bovine, and porcine teeth. J Adhes Dent, v.6, n.2, p.117-

121, 2004. 

SILVA, A. C. da C. et al. Levantamento Quantitativo dos Dentes Humanos 

Solicitados no Primeiro Semestre do Ano de 2001 nos Cursos de 

Odontologia do Estado de Pernambuco. Anais Faculdade de Odontologia 

UFPE, Recife, v. 11, p.29-32, 2001. 

SILVA, M. Compêndio de Odontologia Legal. Rio de Janeiro: MEDSI, 

1997. 508p. 

 

 
 
 
 



580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



581 

 

CAPÍTULO 73 
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1.INTRODUÇÃO 

 
Dada à necessidade evolutiva, o ser humano aprendeu a selecionar 

vegetais para a sua alimentação e para o alívio de seus males. O resultado 

desse processo possibilitou o domínio do conhecimento do uso de ervas 

medicinal pelos povos (MELO et al., 2012). 

Em um passado recente, o uso e os saberes ligados às plantas 

medicinais foram desconsiderados e até mesmo menosprezados. Contudo, 

observa-se que o costume permaneceu e resistiu ao tempo e as hegemonias 

médicas e medicinais, pois se visualiza que nas pequenas cidades e em 

metrópoles brasileiras, existem usuários e raizeiros que resistiriam a essa 

cultura. Quanto ao uso de plantas com o objetivo de tratamento de moléstias, 

nem sempre está associado à comprovação de sua eficácia, isso acontece 

no caso do uso popular. Aos poucos a ciência moderna tem se voltado aos 

saberes populares na busca de sua comprovação para que possam ser 

utilizados e comercializados de maneira segura. Assim, tratar atualmente de 

plantas medicinais aproxima cotidiano e ciência, visto que, o uso de plantas, 

chás para curar mal-estar, dores de cabeça, cólicas estão presentes no dia-

a-dia do ser humano há séculos (MACHADO, 2009). 

O uso de plantas medicinais são o que muitas comunidades têm 

como alternativa viável, e disponível para o tratamento de doenças ou 

manutenção da saúde (PINTO, AMOROZO e FURLAN, 2006). 

Já consagrados na história da humanidade, a fitoterapia e o uso de 

plantas medicinais fazem parte da prática da medicina popular, que 

complementa o tratamento usualmente empregado pela população de baixa 

renda. No tocante a diversificação das práticas de atendimento a saúde é de 

conveniência acadêmica, socioeconômica e cultural, particularmente, 
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possibilita aos profissionais de saúde a lidar com esses recursos 

alternativos, uma vez que, em sua maioria, não estão preparados ou 

desconhecem a eficácia das plantas medicinais e dos fitoterápicos 

(BRUNING, MOSEGUI e VIANNA, 2012). 

No Brasil é crescente o interesse pelas plantas medicinais e o 

conhecimento tradicional associado ao seu uso, em especial as plantas 

endêmicas. Contudo, as legislações nacionais têm caráter impeditivo à livre 

circulação de muitos produtos elaborados a partir das plantas. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que até 80% da população 

que vive nos países em desenvolvimento dependem das plantas nos 

cuidados primários da saúde. Dentre os recursos naturais, manejados para 

a confecção da medicina popular destacam-se os óleos, os chás, as raízes, 

as cascas, as resinas, as argilas, dentre outros (SÁ, 2013). 

As feiras livres são riquezas, praticamente inexploradas, de 

investigações etnobotânicas que podem fornecer informações, importantes 

para o conhecimento da diversidade, manejo e universo cultural de 

populações marginalizadas. Neste sentido, pesquisas em feiras livres 

podem vir sim, a ser aplicados em ações direcionadas à orientação tanto à 

erveiros quanto a consumidores de plantas, bem como, fornecendo 

informações relevantes para a Vigilância Sanitária e órgãos de fiscalização; 

e especialmente subsidiar estudos de conservação e manejo de espécies 

medicinais (AZEVEDO e KRUEL, 2007). 

Para França e colaboradores (2008) os herbolários de Campina 

Grande carecem conhecer melhor os princípios ativos das ervas medicinais, 

bem como, as indicações terapêuticas, cabendo ainda a eles, orientar 

melhor os usuários sobre as possíveis interações farmacológicas ou 

intoxicações medicamentosas, e a respeito da limpeza, armazenamento, 

tempo de vida útil e contraindicações do produto. 

Desta forma, faz-se necessário estudos que demonstrem quais 

plantas ainda são utilizadas pela medicina popular e se esta tradição é 

repassada as gerações futuras. Neste sentido, objetivou-se verificar a 

percepção dos frequentadores da Feira da Prata de Campina Grande-PB 

sobre o emprego e uso de ervas medicinais nos dias atuais. 

 

2.MATERIAL E MÉTODO 
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A cidade de Campina de Grande-PB localiza-se a 130 km da capital 

paraibana é o segundo município mais populoso do Estado, possui altitude 

média de 520 m, limita-se a norte com as cidades de Massaranduba, Lagoa 

seca, Pocinhos e Puxinanã, a sul com Fagundes, Queimadas, Boqueirão e 

Caturité, a Leste com Riachão de Bacamarte e Ingá, e a Oeste com Boa 

vista; em 2010 a população chegou à marca de 385.276 habitantes; quanto 

a política e a econômica, exerce grande influência sobre outros 57 

municípios. Ainda, possui o segundo maior PIB do estado da Paraíba, as 

principais atividades econômicas são a extração mineral, culturas agrícolas, 

pecuária, indústrias de transformação, de beneficiamento, de software, 

comércio varejista, atacadista e serviços; o clima caracteriza-se como 

semiárido, com temperaturas podendo atingir 31°C nos dias mais quentes e 

15°C nas noites mais frias do ano; a umidade relativa do ar, na área urbana, 

varia entre 75 a 83% (BRASIL, 2010). 

O estudo foi realizado com 78 pessoas com faixa etária entre 18 a 

72 anos, sendo 28 do sexo masculino e 50 do sexo feminino, e a coleta de 

dados deu-se no período de maio a junho de 2013, com os frequentadores 

da Feira da Prata de Campina Grande, que se localiza no bairro da Prata 

(Figura 1). 

A Feira Livre da Prata existe a mais de cinquenta anos no mesmo 

local e no ano de 2009 sofreu uma revitalização, onde os feirantes foram 

retirados da rua e instalados numa área coberta, com condições melhores 

de higiene, passando assim o seu funcionamento a ser diário, não mais 

apenas aos domingos (OLIVEIRA, 2012). 

 

Figura 1. Feira da Prata de Campina Grande-PB. 
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Quanto ao instrumento de coleta utilizou-se um questionário 

estruturado  

 

(SANTOS, LIMA e FERREIRA, 2008; MIRLEY, 2013). Já a 

amostragem, empregou-se a não probabilística (escolhida aleatoriamente) 

tem como característica principal, não fazer uso de formas aleatórias de 

seleção (MAROTTI et al., 2008). 

O questionário abordou opiniões sobre o reconhecimento de plantas 

consideradas medicinais pelo conhecimento popular, quanto à utilidade e 

emprego; sobre a ocorrência nas consultas médicas, dos profissionais 

indicar plantas medicinais no tratamento ou sintoma de dor; quanto à 

avaliação dos pesquisados sobre tratamento com plantas medicinais; sobre 

as ervas medicinais utilizadas em tratamento, curas e dores, segundo os 

pesquisados; e quais plantas medicinais são cultivadas pelos pesquisados. 

Os dados foram analisados e interpretados ao final do período da 

coleta, demonstrando gráficos individualizados por situação através do 

programa de gráficos do Microsoft Excel 2010. 

Em relação à identificação das plantas citadas foi obtida através de 

nomes vulgares e por consulta dos nomes científicos, na obra O Raizeiro 

(DANTAS, 2007). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram apontados pelos pesquisados (Figura 2), 30 espécies de 

plantas consideradas pelo conhecimento popular como medicinais, sendo 

as espécies mais citadas, o Cymbopogon citratus e o Peumus boldus Molina. 

Em relação o emprego das plantas medicinais, destaca-se que 50 dos 

pesquisados relataram que utilizavam as seguintes espécies vegetais no 

alívio e tratamento dos sintomas de cólicas intestinais e diarreias: Melissa 

officinalis, Cymbopogon citratus, Pimpinela anisum L., Peumus boldus 

Molina, Chenopodium ambrosioides L., Mentha piperita L., Anethum 

graveolens, Achyrocline satureioides, Psidium guajava L. e Cephaelis 

ipecacuanha. 

Já 34 dos pesquisados declararam utilizar as plantas, Melissa 

officinalis, Cymbopogon citratus, Cinnamomum zeylanicum, Pimpinela 

anisum L.e Matricaria chamomilla L. na condição de ervas calmantes. 

Destaca-se também a espécie Peumus boldus Molina empregadas pelos os 
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pesquisados no alívio de cólicas intestinais e diarreias, contra azia, enjoo, 

mau funcionamento do fígado, contra insônia e nas dores estomacais. 

Outras espécies se destacaram no tocante a funcionalidade e emprego 

diversificados, Aloe vera, Melissa officinalis, Cymbopogon citratus, 

Cinnamomum zeylanicum, Eucalyptus globulus Labill, Mentha piperita L. e 

Sambucus nigra L. 

 

Figura 2. Reconhecimento e emprego das ervas medicinais, como 

medicamento pelos frequentadores da Feira da Prata de Campina Grande-

PB. 

 
Para Medeiros, Fonseca e Andreata (2003) as espécies, erva-

cidreira, capim cidreira, colônia e camomila são indicadas para a melhoria 

da atividade do sistema nervoso e como calmantes. Sendo a administração 

nas quatro espécies, por via oral e a composição medicamentoso 

proveniente das folhas. 

Mesmo sendo apenas citada no estudo como calmante e contra a 

insônia, segundo Trento Filho, Menon e Corrêa Júnior (2010) a Camomila é 

uma das plantas mais empregada na medicina popular, sendo muito 

utilizada em infusões e chás. Ademais o seu óleo é empregado na indústria 

farmacêutica, essencial para formular vários produtos, desde xaropes 

homeopáticos até a fitocosméstica. E quanto a sua produção, ocorre durante 

o inverno. 
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Quanto à espécie Peumus boldus Molina, atualmente é comprovado 

à existência de propriedades hepatoprotetora e colerética, devido ao 

alcalóide boldina. Desta forma, para Schulz, Hansel e Tyler (2001), tendo 

em vista a presença de alcalóides, o boldo somente deveria ser usado em 

crianças a partir dos seis anos de idade. 

Já a espécie Sambucus nigra L (sabugueiro) é uma planta 

caracterizada como medicinal descrita em farmacopéias estrangeiras, não 

constando da farmacopéia Brasileira. A espécie tem origem na Europa e 

sendo suas flores comercializadas, in natura, para uso na forma de infusão 

ou decocção, como diuréticas, antipiréticas, anti-inflamatórias, laxativo leve 

e ainda, no tratamento de doenças do aparelho respiratório (SCOPEL et al., 

2007). 

Em relação à indicação de ervas medicinal por profissionais de 

saúde, em tratamento de patologias ou dores (Figura 3), visualiza-se que a 

maioria dos profissionais de saúde, nunca indicou ou receitou ervas/plantas 

medicinais aos participantes da pesquisa. 

As espécies de plantas citados pelos pesquisados teve como 

destaque: o Schinus molle L. (indicada no tratamento de processos 

inflamatórios), seguido das espécies, Anacardium orientale (indicada 

nostratementos póscirúrgicos), Rosmarinus officinalis, (indicada para 

sinosite) e Peumus boldus Molina (indicada para dores estomacais). Ainda, 

dois participantes do estudo alegaram nunca ter ido a médico. 

Figura 3. Indicação de ervas medicinais por profissionais de saúde, em 

tratamento de patologias ou dores. 

 
 

De acordo com Veiga Junior (2008) os profissionais de saúde, 
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principal fonte de terapia alternativa, alegando ter receio aos efeitos 

adversos, recomendando então, a acupuntura, em substituição a fitoterapia, 

que é amplamente utilizada pela população. 

A crença de que medicamentos à base de plantas são não fazem 

mal à saúde, faz parte da bagagem da crendice popular. Todavia, o potencial 

tóxico, as características específicas do usuário, a possibilidade de 

contaminação, falta de higienização e a falta de regulamentação constituem 

fatores de risco para a ocorrência de reações adversas, intoxicações e 

outras complicações decorrentes de seu uso (LANINI et al., 2009). 

O processo legalização e regulamentação com os fitoterápicos são 

diferenciados para cada país. Na Europa às legislações têm sido ampliadas 

por normas cada vez mais restritivas, exigindo testes que comprovem a 

eficácia, qualidade e segurança dos fitoterápicos. Na maioria dos países 

europeus que utilizam plantas medicinais de forma ampla, destaca-se, a 

Alemanha e a França que detêm 39 e 29%, respectivamente do total de 

vendas da União Européia (SILANO et al., 2005; VEIGA JUNIOR, PINTO e 

MACIEL, 2005; GOBBO NETO e LOPES, 2007). 

Atualmente, não é realizada pelos órgãos competentes uma 

fiscalização que garanta um controle de qualidade das ervas 

comercializadas. Pois grande parte do uso popular é baseada na 

comercialização em mercados e feiras populares. A maioria dos 

consumidores de plantas medicinais sente se encorajados ao consumo, por 

acreditarem que estes remédios, por serem naturais, são inerentemente 

seguros (VEIGA JUNIOR e PINTO, 2005). 

Os produtos naturais comercializados na cidade do Recife-PE, 

constituídos por erva-doce, quebra-pedra, espinheira santa e camomila, 

geralmente não atendem aos critérios de qualidade exigidos 

(NASCIMENTO et al., 2005). 

Em consideração a avaliação dos pesquisados, quanto o tratamento 

com ervas medicinais em patologias, cirurgia e dores (Figura 4), a maioria 

dos pesquisados relataram como bom e excelente os resultados a base de 

plantas medicinais. Destaque para, as espécies, Cymbopogon citrates, 

peumus boldus Molina, Eucalyptus globulus Labill e Mentha piperita L.. 

Sendo ainda que, dois dos pesquisados nunca utilizaram plantas medicinais 

e dois não acreditam em sua eficácia. 
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Figura 4. Avaliação dos pesquisados quanto ao tratamento com ervas 

medicinais em patologias/cirurgia/dores. 

 

 
 

Em um estudo realizado por Silva e Hahn (2011) sobre plantas 

medicinais por indivíduos com hipertensão arterial sistêmica e Diabetes 

mellitus, verificou-se que 62,4% dos pesquisados relataram fazer uso de 

plantas medicinais com finalidade terapêutica, sendo que a maioria usava 

na forma de chá. Também entre os entrevistados, 91,2% afirmaram que 

acreditavam nos resultados positivos atrelados ao uso de plantas 

medicinais. 

Segundo Moraes e colaboradores (2007) na localidade Tinguis, na 

Cidade de Altos-PI, 15% da comunidade faz uso de fitoterápicos para tratar 

sintomas, como dor de cabeça e problemas intestinais. Dentre os 

fitoterápicos mais utilizados, estão o boldo (Peumus boldus), a erva-cidreira 

(Lippia alba) e o capim-santo (Cymbopogon citratus), consumidos 

geralmente na condição de chás. 

Quando o assunto é o emprego de ervas medicinais utilizadas em 

tratamento, curas e dores, pelos pesquisados (Figura 5), estes citaram a 

espécie Cymbopogon citrates (Capim cidreira) 28 vezes, seguida das 

espécies Melissa officinalis (Erva cidreira), Peumus boldus Molina (Boldo) e 

Mentha piperita L. (Hortelã). Destaca-se também que, 2 dos pesquisados 

nunca utilizaram ervas medicinais e 2 não acreditam em seus benefícios. 
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Figura 5. Ervas medicinais utilizadas pelos pesquisados em tratamento, 

curas e dores. 

 
 

Em um estudo realizado por Rodrigues e Guedes (2006) sobre 

utilização de plantas medicinais no Povoado Sapucaia, constataram que 

60% das famílias pesquisadas têm membros nesta, que apresentam algum 

tipo de doença, dentre os casos, destacaram-se, hipertensão, problemas 

atrelados à garganta, diabetes e problemas de coração. Verificou-se ainda, 

que a maioria desses moradores portadores de doenças não faz uso de 

medicamentos, devido principalmente, ao baixo poder aquisitivo. Dentre as 

65 plantas citadas pelos pesquisados, 28 foram identificadas 

cientificamente, sendo as espécies mais utilizadas a Lippia alba, a 

Pothomorphe umbellata, a Alpinia speciosa, o Plantago major e o Bidens 

pilosa. 

De acordo com Agra e colaboradores (2009) a utilização de ervas 

medicinal é viável na cura de doenças em seres humanos, desde que, seja 

feito nas condições ideais de higiene e este conhecimento seja empregado 

corretamente. 

É visto que na (Figura 6) 34 dos pesquisados declararam que não 

cultivam plantas medicinais em sua residência, alegando razões diversas, 

dentre elas a falta de espaço ou por morar em apartamento. Quanto os que 

relataram possuir ervas medicinais em suas residências, 28 destes 
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afirmaram que possuíam a spécies Cymbopogon citrates, seguida das 

espécies Melissa officinalis, Mentha piperita L., Peumus boldus Molina e 

Aloe vera. 

 

Figura 6. Plantas medicinais cultivadas pelos pesquisados. 

 

 
Segundo estudo realizado por Guerra e colaboradores (2007) sobre 

plantas medicinais e hortaliças usadas para cura de doenças, nos bairros do 

Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia e Santa Delmira da Cidade de 

Mossoró-RN, inferiram que a maioria dos moradores utilizava plantas 

medicinais e pelo menos uma espécie era cultivada nas residências. Hortelã, 

capim santo, malvarisco e erva cidreira foram às espécies mais cultivadas. 

Em outro estudo realizado por Costa e colaboradores (2010) na 

cidade de Salvador-BA, sobre produtos naturais utilizados para tratamento 

de asma em crianças, verificou-se que o capim-santo, também conhecido 

como capim limão ou erva-cidreira (Cymbopogon citratus) foi citado por 

9,21% dos entrevistados, que o utilizavam para o tratamento da asma. Os 

pesquisados também declararam que cultivavam a erva-cidreira em suas 

residências, e que o seu preparo era realizado a partir de suas folhas, como 

calmante, analgésico, em dores abdominais e de cabeça, antifebril, 

antireumático, carminativo, antitussígeno, diurético, diaforético e em 

distúrbios digestivos. 

 

CONCLUSÃO 
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Verifica-se que o conhecimento popular sobre as plantas medicinal 

é oriundo dos ensinamentos repassados de geração a geração. Sendo 

assim, conclui-se que a utilização de fitoterápicos é uma prática significante 

que também está intrínseca na cultura dos Paraibanos, em particular dos 

frequentadores da Feira da Prata de Campina Grande-PB. 

Pode-se afirmar que a maioria dos pesquisados fazem uso de 

plantas medicinais e quanto à crença em sua eficácia, maioria absoluta 

relata confiar nos princípios e nos benefícios proporcionados pelas ervas 

medicinais. 

Os pesquisados afirmaram ainda, que quando possuem espaço 

físico em suas residências, cultivam plantas medicinais. Quanto às espécies 

cultivadas mais citadas, destaca-se a Cymbopogon citratus e o Líppia 

gemínata. 

Desta forma, recomenda-se novos estudos que abordem a temática 

das plantas medicinais, com intuito de valorizar e resgatar ensinamentos 

nesta área. 
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CAPÍTULO 74 
 
 

PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA 
LOMBALGIA EM CENTRAL TELEFÔNICA 

 
Juliana da Costa Santos PESSOA 

 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Para Menezes (2001), a lombalgia pode ser considerada como uma 

dor localizada na coluna lombar e com origem em qualquer segmento da 

coluna vertebral ou na musculatura que se encontra inserida na mesma, sem 

irradiação para membros inferiores. Davis e Heaney (2002) afirmam que a 

dor lombar tem sido encontrada, mais do que qualquer outra desordem 

músculo-esquelética em trabalhadores, levando a altos custos para as 

empresas. É considerada a segunda maior causa de procura à assistência 

médica. Os custos sociais estão relacionados com assistência médica, 

absenteísmo laboral, diminuição da produtividade, reposição das tarefas por 

meio de recrutamento de outros trabalhadores e afastamento temporário ou 

definitivo do trabalho (KSAM, 2003). 

De acordo com Lariviere, Gagnon e Loisel (2002), em algum estágio 

da vida, cerca de 80% da população experimenta dor lombar. Fatores 

mecânicos relacionados a tarefas manuais têm sido identificados como 

fatores de risco e recentemente, características físico-sociais têm sido 

estudadas como fatores de risco potencial para dor lombar, criando assim, 

uma relação entre tarefas no trabalho, ambiente de trabalho e dor. Assim, 

fatores físico-sociais e fatores biomecânicos podem independentemente 

contribuir para a etiologia e progressão da dor lombar. Os fatores 

biomecânicos têm sido hipoteticamente a causa de dor lombar através de 

dois mecanismos: excesso de peso e movimentos repetitivos da coluna. 

Excesso de carga pode resultar de levantamento de peso, posturas 

incorretas e alta velocidade nos movimentos do tronco. Indivíduos que têm 

um pobre ambiente físico de trabalho estão predispostos à dor lombar ou 

outras patologias, mesmo quando a dor não é severa. Diante do exposto, 
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Davis e Heaney (2002) consideram a dor lombar como conseqüência da vida 

moderna devido à baixa satisfação no trabalho. 

A dor lombar pode ser classificada de duas formas: pela duração da 

dor e de acordo com as causas. No que diz respeito à duração da dor, 

existem três tipos: (a) aguda, apresenta início súbito e duração inferior a 3 

semanas; (b) subaguda, com duração de 6-12 semanas; e (c) crônica, 

ultrapassando 12 semanas. Em relação às causas, podem ser específicas, 

decorrentes de alguma patologia da coluna vertebral; e inespecíficas, 

caracterizadas por não possuírem uma causa anatômica ou neurofisiológica 

identificada (LARIVIERE; GAGNON; LOISEL, 2002). 

Os fatores de risco ocupacionais para a lombalgia, que podem atuar 

de forma isolada ou combinada, são: sobrecarga, exposição a estímulos 

vibratórios prolongados e permanência na posição sentada por tempo 

prolongado. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo, quanto aos fins, corresponde a uma pesquisa 

descritiva e exploratória, e quanto aos meios de investigação, é 

caracterizado como estudo de caso, pois se limita a um determinado 

grupo de pessoas: operadores de uma central telefônica. Assim, o 

trabalho pretende associar a realidade das condições de trabalho dos 

operadores de uma central telefônica com a literatura direcionada a 

lombalgia, possibilitando uma maior visão acerca do assunto 

apresentado. 

O universo da pesquisa foi composto por funcionários de uma 

central telefônica de um centro universitário, perfazendo um total de quatro 

operadoras. Este universo foi definido pelo critério de aceitação dos 

trabalhadores e foi constituído da seguinte maneira: indicação de um grupo 

de foco que estivesse relacionado ao tema da pesquisa, que apresentasse 

características semelhantes quanto à evolução de lombalgia e que 

estivessem expostas aos fatores causais. 

Para a coleta dos dados, foram utilizados: entrevistas e observação 

direta combinadas com a aplicação de um formulário. O formulário, aplicado 

a cada telefonista no próprio ambiente de trabalho durante o turno de 

trabalho, através da técnica de entrevista, foi caracterizado por perguntas 

abertas e fechadas, referentes á organização do trabalho e sinais e sintomas 
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de lombalgia. E concomitantemente à aplicação do formulário, foi realizada 

a observação direta da realização das atividades laborais das pesquisadas, 

cujas informações eram registradas em um diário de campo. 

Para a realização deste trabalho junto às operadoras da central 

telefônica, foi necessário procurar o responsável pela central de 

atendimento, a fim de obter a autorização para a realização da pesquisa. 

Posteriormente, de acordo com a resolução 196/96, foi assinado um termo 

de consentimento livre e esclarecido pelas operadoras. 

Os dados foram tratados de forma qualitativa e quantitativa, com vista 

a responder os indicadores, contidos no formulário. Tanto a abordagem 

qualitativa como quantitativa enfatizaram os fatores desencadeadores da 

lombalgia e seus sintomas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O universo da pesquisa foi composto por quatro funcionários de uma 

central telefônica, sendo todos do sexo feminino. A faixa etária destas 

funcionárias delimita-se a 25% com a idade entre 20-29 anos, e 75% com a 

idade entre 30-39 anos. Observou-se também que 75% apresentam, nesta 

função, um tempo de trabalho que varia entre 1-10 anos, enquanto que 25% 

apresentam entre 11-20 anos. 

No que se refere à idade, as algias da coluna estão presentes nos 

trabalhadores de qualquer faixa etária, além de serem relatadas igualmente 

por homens e mulheres (KNOPLICH, 1995). Lariviere, Gagnon e Loisel 

(2002) afirmam que a incidência de dor lombar vai desde adulto jovem a 40-

50 anos, e é relativamente constante depois desta idade. Porém, para 

Knoplich (1995) os homens apresentam mais dores na região lombar do que 

as mulheres que relatam dores na região cervical. 

Quanto à duração da jornada de trabalho, esta deve ser 

compatível com o ritmo do corpo, já que a exposição prolongada aos 

movimentos repetitivos dificulta a capacidade do corpo humano em se 

recompor. Além do que, as pausas são necessárias para evitar a sobrecarga 

músculo-esquelética e a fadiga mental, já que as atividades repetitivas 

exigem o intenso uso dos sentidos, no caso audição e atenção (ASSUNÇÃO, 

1997; GOMES; LIMA, 1999). Entretanto, as atividades das telefonistas são 

mecanismos quase tão automáticos quanto aos mecanismos dotados de voz 
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e de movimentos precisos, sujeitos ao controle humano e ao controle da 

máquina (GOMES; LIMA, 1999). 

De acordo com a observação realizada, a atividade básica 

desenvolvida pelas operadoras da central telefônica corresponde a efetuar 

e atender ligações externas e internas da empresa através de dois 

equipamentos de telecomunicação, um para ligações internas e outro para 

ligações externas, que estão colocados em uma mesa com formato em “L” 

e cujos comandos são operacionalizados por sinais sonoros ou visuais. 

Atenta-se para o fato de que a atividade de telefonista corresponde 

a um trabalho padronizado, excessivamente controlado e repetitivo. Desta 

forma, de acordo com Dejours (2003), percebe-se que, de algum modo, a 

operadora de telefonia reprime suas intenções, suas iniciativas, sua 

linguagem, e principalmente sua personalidade. 

Para a realização da atividade, estas operadoras utilizam 

constantemente seus membros superiores em movimentos de flexão-

extensão para atender as chamadas e movimentos de extensão e flexão dos 

dedos no acionamento dos comandos, para efetuar as ligações telefônicas 

solicitadas pelos usuários. Além dessas atividades, elas utilizam o 

computador para o desenvolvimento de relatórios e são responsáveis por 

acionar o sinal de início de cada aula. 

Esta atividade funciona em três turnos, assim distribuídos: o turno 

da manhã está sob a responsabilidade de duas operadoras, sendo o horário 

de trabalho de uma funcionária das 7:00 às 12:00 horas, enquanto o da outra 

é das 8:00-13:00 horas. Para o turno da tarde, cujo expediente é das 13:00 

às 18:00, apenas uma funcionária responde às necessidades de trabalho. 

Da mesma forma, funciona o turno da noite com uma funcionária cujo horário 

de expediente é das 17:00 às 22:00 horas. Assim, cada funcionária tem uma 

carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta, trabalhando ainda 

aos sábados até às 10:00 horas, em sistema de rodízio. 

De acordo com os resultados obtidos, constatou-se que não existe 

a prática de horas extras, com exceção de situações movidas por justa 

causa que se referem às situações com atestado médico e que são 

garantidas pela lei trabalhista. Também foi verificado que não existem 

pausas no trabalho, o que dificulta a saída das operadoras mesmo quando 

apresentam necessidades fisiológicas. Esta situação é agravada pelo fato 
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de existir pressão da chefia, que está presente tanto no horário de trabalho 

como em momentos de ausência para atendimento das necessidades 

fisiológicas, uma vez que o fluxo de pedidos e chamadas telefônicas é 

grande e constante. Percebe-se, portanto, que estes fatores, juntamente 

com a prática contínua de movimentos repetitivos a que estão submetidas 

as telefonistas, interferem no desempenho profissional. 

No que diz respeito ao fator ruído, constatou-se que 50% das 

operadoras afirmaram a não existência de ruído no ambiente de trabalho, 

enquanto que 50% das funcionárias afirmaram a presença de ruído, que 

seria proveniente do próprio posto de trabalho e também do ambiente 

externo, o que torna ainda mais estressante o desempenho da atividade já 

que tira a atenção, dificultando a concentração das operadoras. 

Em relação à iluminação, 75% das entrevistadas afirmaram que a 

iluminação é confortável enquanto que 25% relataram que o tipo de 

iluminação utilizada no ambiente de trabalho não é adequada para o 

desempenho satisfatório da atividade. E quanto à temperatura, 75% não a 

consideram adequada, pois não existe condição natural de ventilação já que 

há apenas uma janela no ambiente de trabalho, situação esta agravada pelo 

fato de que as operadoras são orientadas para trabalhar com a porta 

fechada. E no que diz respeito ao uso de recursos artificiais, não há ar 

condicionado e o uso do ventilador se torna inviável, já que causa barulho 

adicional. 

No que tange às condições ambientais, conforme Grandjean (1998), 

os trabalhos intelectuais que exigem concentração mental ou atividades nas 

quais a compreensão da conversa é importante, pertencem às “profissões 

sensíveis ao ruído”. Logo, a presença de ruídos no ambiente laboral pode 

causar perturbações da concentração e sensações de incômodos (DUL; 

WEERDMEESTER, 1995). 

A Norma Regulamentadora 17, item 5.3, que versa sobre 

ergonomia, determina que em todos os locais de trabalho deve haver 

iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada 

à natureza do trabalho. Desta forma, a iluminação deve ser projetada e 

instalada para evitar ofuscamento, incômodos, sombras e contrastes 

excessivos (NASCIMENTO; MORAES, 2000). E quanto à temperatura no 

posto de trabalho, esta deve ser relacionada com a atividade executada, já 

que o calor excessivo tem efeito sobre a produtividade do empregado, 
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causando cansaço, sonolência, reduzindo a atenção e aumentando as 

possibilidades de falhas (GRANDJEAN, 1998; CARVALHO; NASCIMENTO, 

1997). 

No que se refere à dor, constatou-se que das quatro operadoras 

entrevistadas, duas funcionárias apresentaram queixas referentes à dor, e 

as outras duas operadoras não relataram nenhum tipo de dor. Em relação à 

localização da dor, as duas operadoras afirmaram sentir dor na região 

lombar, e uma delas ainda referiu dor no pescoço e no braço. Quanto à 

intensidade desta dor, 25% apresentaram dor leve e 25% dor de caráter 

moderado. E no que diz respeito à duração, das operadoras entrevistadas 

que apresentaram dor, uma ressaltou que sente dores de forma intermitente 

enquanto que a outra destacou que sente dores contínuas. 

No que tange às condições que pioram o quadro álgico, uma das 

duas operadoras afirmou que a dor piora quando passa muito tempo 

sentada, e a outra relatou que esta situação piora ao inclinar-se. Já em 

relação às condições que melhoram a dor, as operadoras afirmaram que a 

dor melhora com a prática de algum exercício e com aplicação de massagem 

na área comprometida. Além do que, para uma dessas operadoras, a dor 

melhora nos fins de semana. 

Em relação às posturas corporais adotadas para a execução da 

atividade, todas as operadoras realizam a tarefa na postura sentada, de 

forma estática, mantendo-se o tronco fixo com flexão cervical. Entretanto, no 

aspecto torção de tronco, 25% realizam este movimento, 25% não realizam 

e 50% só realizam esporadicamente. Já em relação à flexão do tronco, 50% 

das entrevistadas não realizam, 25% afirmaram realizar e 25% só de vez em 

quando adotam esta postura. 

No que diz respeito a manter a postura sentada durante várias 

horas, houve pouca variância nas respostas das entrevistas, sendo este item 

considerado como mínima dificuldade para três das operadoras, e pouca 

dificuldade apenas para uma. A postura sentada representa grandes 

agressões à coluna vertebral, pois impõe ao usuário longo período sentado 

representa um risco ergonômico. O fato de permanecer sentado por longos 

períodos leva a incômodos e algias na coluna lombar. 

De acordo com Nascimento e Moraes (2000) e Wells (2000), a 

postura ideal envolve uma quantidade mínima de esforço e sobrecarga, 

promovendo um melhor rendimento do corpo. Assim, a postura passa a ser 
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um elemento importante para a análise das tarefas, já que pode estar 

relacionada a uma série de mecanismos lesivos. Desta forma, conforme 

apontado por Ksam (2003), percebe-se que a permanência prolongada na 

postura sentada corresponde a um dos fatores de riscos ocupacionais para 

o desenvolvimento de lombalgias, uma vez que o disco intervertebral sofre 

maior pressão na postura sentada. Além do que a postura sentada 

associada aos trabalhos informatizados geralmente exigem uma maior 

permanência do corpo na postura estática, há movimentos repetitivos e 

maior período de tempo para a realização, podendo causar fadiga, 

dores/distúrbios musculares, alterações posturais e/ou circulatórias 

(NASCIMENTO; MORAES, 2000; WELLS, 2000). 

Segundo Ksam (2003) e Knoplich (1995), a quantidade de força 

aplicada ao segmento lombar depende do tipo de atividade executada como 

também da postura adotada pelo indivíduo, mas, constatou-se que a posição 

sentada com flexão do tronco proporciona uma maior pressão do disco 

intervertebral. Entretanto, na posição com tronco ereto, com a pressão 

adequada para o disco intervertebral, o músculo fica contraído como se 

estivesse realizando um trabalho muscular estático. Logo, esta situação 

pode desencadear dor ou cansaço (KNOPLICH, 1995). 

Conforme o autor anteriormente citado, além desses fatores, o 

trabalho sentado, as torções da coluna durante as atividades e a falta de 

exercícios físicos são considerados fatores que causam a cronicidade das 

dores da coluna. Entretanto, a dor lombar também pode ter origem genética. 

Analisando o item apoio para os pés, levando em consideração à 

estatura das funcionárias, 75% das funcionárias afirmaram não existir, ao 

contrário de 25% que afirmaram apoiar os pés no chão. No item altura da 

bancada, 75% das operadoras afirmaram ser compatível com as suas 

medidas antropométricas, diferentemente de 25% que relataram não estar 

compatível. E todas as operadoras afirmaram não realizar qualquer tipo de 

movimento acima do nível dos ombros. 

Analisou-se, também, a área de alcance destas funcionárias e foram 

encontrados os seguintes dados: 100% dos materiais e equipamentos 

utilizados por elas estão dentro da área de alcance, conforme dados do 

formulário e da observação direta. 

As dificuldades, apresentadas pelas operadoras, para a atividade 

laboral foram avaliadas através da Escala de Quebec de Incapacidade 
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por Lombalgia, com a finalidade de avaliar de que forma a lombalgia está 

afetando a capacidade de cada trabalhador em desempenhar as suas 

tarefas e atividades ocupacionais. Assim, na tabela I, no que diz respeito 

ao grau de dificuldade das entrevistadas, percebeu-se que há variações 

nas respostas, considerando as diferenças de idade, o preparo físico e 

as condições pessoais, que modificam de um indivíduo para o outro. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos indivíduos de acordo com o grau de dificuldade, 

segundo a Escala de Quebec de incapacidade por lombalgia. 

ITENS AVALIADOS Sem 

dificu

ldade 

Mínima 

dificuld

ade 

Pouca 

dificuldade 

Moderada 

dificuldade 

Muita 

dificul

dade 

Incapaz de 

realizar 

1. Levantar-se do leito 3 1 0 0 0 0 

2. Dormir a noite toda 2 1 1 0 0 0 

3. Virar-se no leito 3 1 0 0 0 0 

4. Andar de carro 3 1 0 0 0 0 

5. Ficar em pé por 20 a 

30 minutos 

2 1 1 0 0 0 

6. Ficar sentado 

durante várias horas 

 

0 

 

3 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

7. Subir um lance de 

escadas 

2 1 1 0 0 0 

8. Andar 300-400 

metros 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

9. Andar vários 

quilômetros 

1 0 1 1 0 0 

10. Alcançar 

prateleiras altas 

2 0 1 1 0 0 

11. Lançar uma bola 2 0 2 0 0 0 

12. Correr 1 quarteirão 0 1 1 1 1 0 

13. Arrumar a cama 4 0 0 0 0 0 

14. Vestir calça 4 0 0 0 0 0 

15. Pegar objeto no 

chão 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

16. Mover uma cadeira 4 0 0 0 0 0 

17. Puxar/ empurrar 

portas pesadas 

0 1 2 1 0 0 

18. Carregar 2 sacolas 

de compras 

1 0 2 1 0 0 

19. Levantar/ carregar 

maleta 

1 0 1 2 0 0 

FONTE: Adaptado de Ranney, 2000. 
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Na maioria das questões, a dificuldade foi ausente, porém, em 

atividades mais intensas como, por exemplo, correr um quarteirão ou andar 

vários quilômetros, foi encontrado um maior grau de dificuldade. É 

importante destacar ainda que atividades que exigem um maior esforço 

físico também foram registradas como fator de maior resistência. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Como o objetivo desta pesquisa foi verificar as condições de 

trabalho que podem desencadear a lombalgia ocupacional nas operárias da 

central telefônica de um centro universitário, foi possível concluir que as 

funcionárias estão expostas a fatores desencadeantes da lombalgia 

ocupacional, sejam eles de caráter ocupacional, ergonômico e bio-

psicossociais. Em relação aos fatores organizacionais, pode-se citar a 

repetitividade da tarefa executada, manutenção da postura sentada, torção 

de tronco e ausências de pausas, durante cinco horas seguidas. Quanto aos 

fatores ergonômicos, foram registrados iluminação local deficiente, presença 

de ruídos internos e externos, temperatura inapropriada e alguns mobiliários 

inadequados. E no que diz respeito aos fatores bio-psicossocias, foram 

constatados a susceptibilidade, inerente aos seres humanos, para o 

desenvolvimento da dor e da fadiga, e a existência da pressão da chefia. 

Pode-se então considerar que a atividade em estudo é encarada 

como uma situação laboral de risco, seja pela carga física direta, seja pela 

carga física indireta, decorrente da somatização da ansiedade e do estresse 

do cotidiano. É importante registrar que estes fatores causam estresse físico 

e/ou mental que interferem, diretamente, na produtividade e qualidade da 

tarefa executada, e na qualidade de vida das funcionárias. 

Torna-se necessário organizar o posto de trabalho 

ergonomicamente adequado para a execução da atividade em estudo, 

enfatizando o uso de mobiliário que proporcione uma adequada postura 

corporal; e condições ambientais apropriadas para o tipo de atividade 

realizada, tais como um ambiente arejado, distante do barulho, com 

iluminação adequada e bem equipado. 

Além destas recomendações, é fundamental informar o trabalhador 

da necessidade de se adotar uma adequada postura ao dormir, do tipo de 
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travesseiro,d as posições assumidas durante a atividade, lazer e estudo, e 

a necessidade de praticar atividades esportivas. 
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CAPÍTULO 75 

 

AVALIAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL EM 
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS COM DOENÇA DE 

ALZHEIMER 
 

Juliana da Costa Santos Pessoa 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com pesquisas demográficas, tem-se constatado um 

acelerado envelhecimento populacional global em decorrência de 

determinados fatores, tais como: melhorias no saneamento básico, 

vacinação, avanço tecnológico na área da saúde, urbanização, entre outros. 

Associado a esse processo, tem-se destacado também uma transição 

epidemiológica caracterizada por um aumento do número de pessoas 

afetadas por demências, dentre elas a doença de Alzheimer (DA). 

Segundo Oliveira e Wibelinger (2005) e Smith (1999), essa afecção 

é caracterizada como neurodegenerativa progressiva e irreversível, de 

aparecimento insidioso, que acomete adultos de meia-idade e, 

particularmente idosos, afetando a substância cerebral, desencadeando a 

perda inexorável da função cognitiva e da memória, bem como distúrbios 

afetivos e comportamentais. Rocha (2005) complementa ainda que ela é 

caracterizada pela perda simétrica e seletiva de neurônios motores e 

sensoriais. 

Bertolucci e Romero (2003) afirmam que as alterações que ocorrem 

nas áreas de cognição e comportamento levam a uma progressiva 

dependência na realização das atividades da vida diária. Estes autores ainda 

apontam que, com a evolução da doença, várias outras funções cognitivas 

são afetadas, como a orientação no tempo e no espaço, a linguagem, a 

capacidade de decisão e a função social. 

Assim, em decorrência do crescimento da população idosa no Brasil, 

torna-se importante considerar as condições de vida dos idosos, em que 

20% deles apresentam algum grau de dependência para a realização de 
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AVD’s ou atividades instrumentais (NUNES, 2007). Neste sentido, tem-se 

aumentado a demanda de idoso em instituições de longa permanência, com 

algum comprometimento da funcionalidade, seja decorrente do prórprio 

processo de envelhecimento ou em decorrência de algum afecção, como as 

demências (CHAIMOWICZ; GRECO, 1999). 

Portanto, este trabalho buscou avaliar a capacidade de realização 

das atividades da vida diária (AVD’s) de pacientes portadores da doença de 

Alzheimer em uma instituição de longa permanência (ILP), assim como 

identificar o perfil destes idosos, determinar a incidência da DA nesta ILP. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Universo e amostra da pesquisa 

 

O universo da pesquisa foi composto por 14 pacientes idosos com 

diagnóstico clínico de Doença de Alzheimer, que residem na Insituição de 

Longa Permanência (ILP) Lar da Providência Carneiro da Cunha, situado na 

Avenida Santa Catarina, nº 05, Bairro dos Estados, na cidade de João 

Pessoa – PB. Já a amostra da pesquisa foi caracterizada por 8 pacientes 

idosos com a doença de Alzheimer, sendo considerado como critério de 

inclusão para o estudo que os pacientes estivessem participando do 

tratamento fisioterapêutico oferecido pela própria ILP. E em relação ao 

ambiente da pesquisa, o estudo foi realizado na própria instituição de longa 

permanência acima apontada. 

 

2.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

Os dados foram coletados por meio de um questionário aplicado a 

cada idoso, através da técnica de observação direta e de entrevista. Este 

questionário corresponde ao Índice de Katz, que avalia a capacidade de 

realização das atividades da vida diária. Este questionário aborda itens 

sobre atividades como: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, continência e 

alimentação. E para cada atividade, há 03 escores (independente, 

assistência e dependente) a serem escolhidos, que determinam o grau de 

independência do indivíduo. 

Entretanto, inicialmente, foi aplicado o Pequeno questionário portátil 

do estado mental (Pfeiffer) com o objetivo de avaliar o comprometimento 
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cognitivo de moderado a grave, através de escores que determinam se o 

paciente está orientado ou se apresenta um comprometimento intelectual 

brando, moderado ou severo. 

O uso deste questionário está relacionado à facilidade de sua 

aplicação, assim como ao objetivo de tentar determinar em que fase da 

doença o paciente se encontra, uma vez que, na maioria das vezes, não 

havia determinada no prontuário do paciente a fase, existindo apenas o 

diagnóstico de “Doença de Alzheimer”. 

 

2.3 Procedimentos 

 

Para a realização deste trabalho junto aos idosos com a doença 

de Alzheimer, foi necessário procurar a gerência da instituição de longa 

permanência, a fim de obter a autorização para a realização da pesquisa. 

Posteriormente, antes da aplicação dos questionários, foi assinado um 

termo de consentimento livre e esclarecido pelos responsáveis dos 

idosos, baseado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

que disciplina a pesquisa com seres humanos, visando assegurar os 

direitos e deveres que dizem respeito ao pesquisador, aos sujeitos da 

pesquisa. Neste termo de consentimento livre e esclarecido, foram 

explicados e expostos os objetivos do estudo aos participantes ou a seus 

representantes legais, com a finalidade de esclarecer qualquer dúvida. 

A coleta dos dados, referente ao Índice de Katz, foi realizada a partir 

dos próprios sujeitos da pesquisa, através de observação direta no período 

de suas atividades diárias, de informações contidas em seus prontuários e 

através de informações obtidas pelos cuidadores dos sujeitos. Quanto à 

aplicação do Pfeiffer, este foi realizado pela pesquisadora nos próprios 

participantes. 

 

2.4 Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram tratados de forma qualitativa e 

quantitativa, com vista a responder os indicadores, contidos nos 

questionários. A abordagem qualitativa enfatizou os sintomas da doença de 

Alzheimer, assim como as suas fases e os recursos fisioterapêuticos mais 

utilizados; já abordagem quantitativa registrou através de medidas 

estatísticas descritivas (freqüência, média e freqüência relativa) a presença 
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dos sintomas na amostra desse estudo e o grau de independência destes 

indivíduos quanto à realização das atividades da vida diária. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A amostra da pesquisa foi composta por 8 pacientes idosos, 

sendo todos do sexo feminino. Quanto à faixa etária das participantes, 

constatou-se que apenas 1 paciente encontra-se na faixa etária de 71-80 

anos; enquanto que as demais, representada por 87,5%, estão na faixa 

etária de 81-90 anos, sendo a idade mínima de 76 anos e a idade máxima 

de 87 anos. De acordo com Rivera (2000), indivíduos com idade acima 

de 65 anos e do sexo feminino apresentam maior risco de desenvolver a 

doença de Alzheimer. No que se refere ao bloco de residência das 

participantes, 7 residem no Bloco Santa Catarina e só 01 mora no Bloco 

das Irmãs. 

Em relação ao diagnóstico clínico, percebeu-se que 6 

participantes apresentam como diagnóstico apenas a doença de 

Alzheimer; e só 2 idosas têm patologias associadas à doença de 

Alzheimer, sendo uma com osteoartrose e a outra com fratura de fêmur 

esquerdo. 

A associação destas afecções com a doença de Alzheimer pode, no 

entanto, contribuir ainda mais negativamente na capacidade de realização 

de atividades da vida diária. É importante destacar que estas informações 

foram coletadas nos prontuários fisioterapêuticos das pacientes. 

Segundo os resultados obtidos através do Pequeno Questionário 

Portátil do Estado Mental (Pfeiffer), todas as pacientes possuem um 

comprometimento intelectual severo, já que apresentaram mais de 8 erros 

quanto às questões realizadas, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1: Escore do Pfeiffer 

Nível Nº erros 

Orientado o tempo todo 0-2 erros 

Comprometimento intelectual brando 3-4 erros 

Comprometimento intelectual moderado 5-7 erros 

Comprometimento intelectual severo 8-10 erros 
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Torna-se necessário destacar que não existe um teste cognitivo 

perfeito e capaz de determinar de forma isolada o diagnóstico das 

demências. Assim, Machado (2006) explica a necessidade de realizar 

avaliações seriadas com a finalidade de promover um acompanhamento de 

longo prazo, obtendo-se, portanto, informações mais fidedignas para um 

diagnóstico correto. Mas, através do resultado obtido com a aplicação do 

Pfeiffer, pode-se considerar se um paciente apresenta ou não um 

comprometimento cogmitivo. 

A variável “independência funcional” foi avaliada através do Índice 

de Katz. Assim, segundo o gráfico 2, em relação ao banho, foi constatado 

que 87,5% das pacientes são totalmente dependentes para a realização das 

atividades de higiene, enquanto 12,5% necessitam de assistência para a 

realização desta atividade. 

 

Figura 1: Grau de independência das pacientes quanto ao banho. 

 

 

Rivera (2000) cita que a partir do estágio intermediário da doença, 

as atividades, como o banho, começam a tornarem-se impossíveis de 

executar sem ajuda, em decorrência dos movimentos passarem a ser cada 

vez menos precisos e coordenados. Entretanto, deve-se ressaltar que 

algumas pacientes não participam ativamente da atividade do banho, já que 
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é mais cômodo e ágil para os cuidadores realizarem estas atividades, em 

decorrência da grande quantidade de pacientes acamados e dependentes. 

Quanto ao ato de vestir-se, 87,5% das pacientes precisam que 

peguem suas roupas e/ou vistam-as, enquanto 12,5 necessitam de apenas 

de assistência.  

 

Figura 2 Grau de independência das pacientes quanto ao ato 

de vestir-se. 

 
 

Segundo Garbellini (2004), a apraxia de vestir-se é um fato comum 

na fase mais avançada da doença. De acordo com Bastos, Guimarães e 

Santos (2003), a força e a coordenação motora estão comprometidas, 

podendo conseqüentemente comprometer o simples ato de colocar roupas. 

Logo, estes autores explicam que as roupas a serem utilizadas pelos 

pacientes com doença de Alzheimer devem ser fáceis de manusear, largas 

e elásticas. 

De acordo com a figura abaixo, no que se refere à ida ao banheiro, 

constatou-se que 87,5% das pacientes são dependentes, o que significa 

dizer que não vão ao banheiro para fazer suas necessidades; já 12,5% são 

independentes, indo ao banheiro, fazendo a higiene e se vestindo sem 

ajuda. 
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Figura 3 Grau de independência das pacientes quanto à 

ida ao banheiro. 

 

 

Esta limitação deve-se ao fato que de o paciente com a doença de 

Alzheimer torna-se cada vez mais dependente em suas atividades básicas, 

perdendo sua estabilidade postural e sua capacidade de andar e sentar 

(RIVERA, 2000). Diante desta informação, constatou-se que algumas 

pacientes fazem uso de fraldas geriátricas como estratégia de minimizar o 

risco de quedas e o constrangimento psicológico. 

Em relação à locomoção, 25% das pacientes são dependentes, ou 

seja, não saem da cama e/ou cadeira; 62,5% necessitam de assistência para 

sentar e levantar da cama e/ou cadeira; e 12,5% são independentes para 

esta atividade. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Grau de independência das pacientes quanto à 

locomoção. 
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Segundo Oliveira e Wibelinger (2005) e Garbellini (2004), desde o 

estágio intermediário da doença vem ocorrendo o desenvolvimento de uma 

marcha arrastada, com rigidez muscular generalizada associada à lentidão 

e à inadequação dos movimentos, fazendo-se necessária a assistência 

nesta atividade. 

No que se refere à continência, 87,5% das pacientes são 

dependentes, apresentando quadros de incontinência urinária e fecal, já 

12,5% são independentes, apresentando controle esfincteriano. 

 

Figura 5 Grau de independência das pacientes quanto à continência.
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De acordo com Freitas (1992), durante a fase mais avançada da 

doença, o indivíduo perde o controle sobre seus esfíncteres, desencadeando 

a dupla incontinência, isto é, a incontinência intestinal e urinária. Esta 

situação é reforçada por Bastos, Guimarães e Santos (2003) ao afirmarem 

que à medida que a doença progride, o paciente manifesta-se com perda de 

inibições sociais, incontinência urinária e fecal e abulia (perda da 

espontaneidade), devido à disfunção do lobo frontal. 

Em relação à alimentação, 62,5% das pacientes são dependentes, 

25% são independentes, e somente 12,5% necessitam de assistência para 

realizar esta atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Grau de independência das pacientes quanto à 

alimentação. 
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Percebe-se que a partir da fase intermediária da doença de 

Alzheimer, geralmente ocorre um comprometimento na realização das 

atividades mais simples, como se sentar à mesa para as refeições. Esta 

situação, em contrapartida, promove um isolamento social do paciente com 

os demais integrantes da família (LEVY, MENDONÇA, 2000). 

De certa forma, pode-se constatar que os sintomas da doença de 

Alzheimer interferem na vida do paciente, incapacitando-o de realizar 

determinadas tarefas da vida diária, destacando-se principalmente, 

conforme a tabela a seguir, tomar banho, vestir-se e continência. 

Tabela 1 - Atividades da vida diária versus grau de independência 

ATIVIDADE

S 

DEPENDEN

TES 

NECESSITAM 

DE 

ASSISTÊNCIA 

INDEPENDENTE

S 

Tomar 

banho 

87,5% 12,5% ------- 

Vestir-se 87,5% 12,5% ------- 

Ir ao 

banheiro 

87,5% -------- 12,5% 

Locomover 25% 62,5% 12,5% 

Continência 87,5% -------- 12,5% 

Alimentar-se 62,5% 12,5% 25% 

É importante destacar que apesar da avaliação cognitiva destas 

pacientes, através do Pffeifer, ter determinado um comprometimento 

intelectual severo, observou-se que há pacientes que ainda são 

parcialmente dependentes para a execução de algumas atividades da vida 

diária. Logo, diante deste contexto, não se pode afirmar que estas pacientes 

encontram-se na fase terminal da doença de Alzheimer, uma vez que, 

segundo Oliveira e Wibelinger (2005) e Rivera (2000) para se determinar 

esta fase o paciente deve apresentar um comprometimento grave de todas 

as funções cognitivas, associado há incapacidade de andar, ser totalmente 

incontinentes e incapaz de desempenhar qualquer AVD. Portanto, torna-se 

novamente importante explicar a necessidade de realizar exames 

complementares para determinar de forma fidedigna a fase em que se 

encontra o paciente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A doença de Alzheimer pode ser considerada como uma afecção 

neurodegenerativa que tem uma grande incidência na população idosa, em 

decorrência do aumento da expectativa de vida no país. Percebe-se, 
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portanto que um dos fatores de risco para o seu desencadeamento é a idade, 

visto que há um indivíduo afetado em cada 20 pessoas com mais de 65 anos. 

Além deste fator, pode-se destacar o sexo, o grau de instrução, a 

hereditariedade, entre outros. Mas, independente da presença destes 

fatores de forma associada ou não, deve-se ressaltar que esta afecção 

compromete o aspecto cognitivo e físico do paciente, de forma que este se 

torne incapaz de realizar determinadas tarefas da vida diária, assim como 

atividades de gerir sua vida profissional e emocional. Além do 

comprometimento direto do paciente, há ainda o comprometimento da 

família e de todos aqueles que acompanham o paciente enfermo. 

Nesse sentido, foi possível constatar neste trabalho que todas as 

pacientes avaliadas possuem um comprometimento intelectual severo, já 

que não conseguiram responder corretamente as 10 questões 

apresentadas. Quanto ao grau de independência para as AVD´s, o banho, o 

ato de vestir-se, a ida ao banheiro e a continência foram consideradas as 

atividades que as idosas apresentam maiores dificuldades, sendo, portanto 

representada por 87,5% como dependentes. 

Já em relação à locomoção, a maioria das idosas (62,5%) necessita 

de assistência para sentar e levantar da cama e/ou cadeira. E no que se 

refere à alimentação, 62,5% das pacientes são dependentes, porém, 25% 

são independentes, tendo sido esta a atividade com o maior grau de 

independência funcional da pesquisa. 

Conclui-se que ainda a necessidade de um maior aprofundamento 

do conhecimento sobre a doença de Alzheimer, uma vez que esta 

compromete significativamente na independência funcional do idoso, assim 

como em sua autonomia. Chama-se também a atenção para a necessidade 

de uma atuação multi e interdisciplinar com objetivo maior de promover ao 

idoso uma melhor qualidade de vida. 
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SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE: 
Interagindo à Serviço da Vida 

 

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, como 

Dermatoses corriqueiras: diagnóstico e conduta, Saúde e Meio 

Ambiente, Aplicações da Biotecnologia na Saúde, Plantas medicinais em 

Odontologia, Biossegurança Aplicada a Pesquisa Científica, Avaliação 

física nutricional, O cuidar por você e pelo outro. 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, este livro 

contribuirá para o conhecimento dos alunos da área de Saúde, 

envolvendo Genética e Biologia Molecular; Genética Humana; Saúde e 

Meio Ambiente; Nutrição, Saúde e Segurança alimentar; Bioquímica dos 

alimentos e Epidemiologia e Odontologia. 
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