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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 

Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 

O que é saúde? O assunto foi discutido durante esse 

evento e aqui apresentado em forma resumida para registrar 

a preocupação dos profissionais envolvidos com o tema 

portanto, desejamos boa leitura e reflexão. 

Os livros “SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; 

Biotecnologia interativa; Odontologia interativa, 

Farmácia interativa, Meio ambiente: uma visão 

interativa 1 e 2, e Nutrição interativa 1 e 2” têm 

conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e 

compreensão de varias temáticas dentro da área em estudo. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre os 

dias 14 e 15 de dezembro de 2018 na cidade de João Pessoa-

PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 



 
 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA DA CAUSA 
BÁSICA DOS ÓBITOS NEONATAIS 

INVESTIGADOS PELA VIGILÂNCIA DO 
ÓBITO INFANTIL E FETAL 

 
Dayane da Rocha PIMENTEL1 

Conceição Maria de OLIVEIRA2 

Cristine Vieira do BONFIM3 

Indianara Maria de Barros CANUTO.4 
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RESUMO: Objetivo: Analisar a concordância entre a causa 
básica dos óbitos neonatais por componentes etários informada 
na declaração de óbito original e definida pela Vigilância do 
Óbito. Métodos: Estudo descritivo, cuja população foram os 
óbitos neonatais de mães residentes no Recife, Pernambuco, 
ocorridos no ano de 2014, investigados e discutidos pela 
vigilância. Utilizaram-se dados da declaração de óbito e das 
fichas confidenciais e sínteses de investigação. Compararam-
se os perfis e a realocação da causa básica dos óbitos antes e 
após a investigação, através dos capítulos e agrupamentos 
específicos da Classificação Internacional de Doenças, décima 
revisão. Na avaliação, utilizou-se a concordância pelo índice 
Kappa. Resultados: Dos 144 óbitos neonatais investigados, 95 
(66,0%) tiveram a causa básica redefinida. Todas as causas 
classificadas como mal definidas foram esclarecidas após a 
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vigilância. Observou-se incremento no potencial de 
evitabilidade (n = 143; 99,3%), com destaque para os óbitos 
precoces que alcançaram 100% (n = 94) de causas registradas 
como preveníveis Na análise geral indentificou-se índice de 
Kappa razoável (0,311; IC95%: 0,272-0,350). Conclusão: O 
processo de trabalho da vigilância epidemiológica possibilitou 
melhoria da especificidade das causas básicas descritas na 
declaração de óbito e reorientação de estratégias relacionadas 
a evitabilidade. 
Palavras-chave: Mortalidade neonatal. Sistemas de 
informação. Vigilância epidemiológica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A mortalidade neonatal, período compreendido do 

nascimento até o vigésimo sétimo dia completo de vida, é um 

indicador sensível dos determinantes sociais da saúde (LANSK 

et al., 2014). Considerado o principal componente da 

mortalidade infantil, já que mundialmente ocorrem 2,6 milhões 

de óbitos neonatais por ano (WHO, 2017).  

Em2016,enquanto a taxa de mortalidade neonatal global 

foi de 18,20 óbitos por mil nascidos vivos a média brasileira foi 

8,79 por mil (BRASIL, 2016; WHO, 2017). Contudo, cerca de 

70% das causas de morte permanecem associadas a fatores 

reduzíveis por adequada assistência ao pré-natal, parto e ao 

recém-nascido (MALTA et al., 2010; NASCIMENTO et al., 

2014). 

Diante da representação dos indicadores de atenção à 

saúde, a discussão acerca do declínio da mortalidade neonatal 

foi incluída nos compromissos internacionais dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 

Nações Unidas (ONU). Esta agenda propõe dar continuidade 
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aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio inacabados e 

extinguiraté 2030 os óbitos evitáveis de recém-nascidos e 

crianças menores de cinco anos (GROVE et al., 2015).  

Para o monitoramento dos progressos pactuados, é 

imprescindível a adequada disponibilidade de dados nos 

sistemas de informações de estatísticas vitais (ABOUZAHR et 

al., 2015). Em âmbito nacional o Ministério da Saúde (MS) criou 

em 1975 o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) a 

fim de suprir as falhas do Registro Civil e realizar análises 

epidemiológicas (BRASIL, 2011). O SIM possui como 

documento único a Declaração de Óbito (DO), instrumento 

composto por 59 variáveis distribuídas em nove blocos, sendo 

um deles referentes às condições e causas do óbito (BRASIL, 

2011; SZWARCWALD et al., 2014).  

O campo 49 da DO refere-se à causa básica, a qual é 

definida como a doença ou lesão que desencadeou a sequência 

de eventos que culminaram ao óbito (BRASIL, 2011). Embora 

aprimoramento das informações vitais em âmbito nacional, 

ainda persistem inconsistências na validação e confiabilidade 

dos dados dispostos na DO especialmente nas regiões Norte e 

Nordeste (RAMALHO et al., 2015). Imprecisões ao atestar a 

causa de óbito (causas indeterminadas), incompletitude das 

variáveis e consequentes falhas na integridadedos indicadores, 

encontram-se, por vezes, associados às iniquidades 

assistenciais à população mais vulnerável (GOMES; GOMES; 

MATTOS, 2016;).  

 No Brasil foram sendo desenvolvidas estratégias para 

aperfeiçoamento das informações sobre estatísticas vitais e 

melhoria da rede de saúde materno-infantil (DUTRA et al., 

2015). Dentre as quais se encontra a Vigilância do Óbito Infantil 

e Fetal (VOIF), cuja obrigatoriedade das ações nos serviços de 
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saúde do SUS foi determinada pelo MS em 2010 (BRASIL, 

2010). 

 No Recife (PE), a operacionalização da VOIF é 

conduzida pelo grupo técnico-gestor, composto por 

profissionais envolvidos na assistência, equipe da vigilância 

epidemiológica e gestores de saúde, diferenciando-se de outros 

municípios que executam estas ações vinculadas aos Comitês 

de Prevenção do Óbito (MERALI et al., 2014). As etapas da 

investigação possibilitam: identificação (a); investigação (b) e 

discussão dos óbitos em fóruns específicos (c). O registro e 

encerramento do caso investigado dar-se através da 

elaboração de recomendações de medidas preventivas(d), 

além dacorreção ou complementação dos dados nos sistemas 

de informações em saúde (e) (OLIVEIRA et al., 2017).  

O processo de vigilância constitui-se como um 

instrumento de gestão e controle social. Pois, confere maior 

especificidade da informação sobre as causas de morte e a 

qualificação das estatísticas vitais, subsidiando o planejamento 

e direcionamento de diretrizes que promovam atenção efetiva à 

saúde infantil. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a 

concordância entre a causa básica dos óbitos neonatais por 

componentes etários informada na declaração de óbito original 

e definida após a discussão epidemiológica realizada pela 

Vigilância do Óbito. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, realizado no Recife 

(PE), situado na região Nordeste do Brasil. O município abrange 

uma extensão territorial de 218,5 km2 e, no ano de 2014, 

apresentou concentração urbana de 1.608.488 habitantes 



ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA DA CAUSA BÁSICA DOS ÓBITOS NEONATAIS 
INVESTIGADOS PELA VIGILÂNCIA DO ÓBITO INFANTIL E FETAL 

23 
 

(BRASIL, 2014).A população de estudo foi constituída por todos 

os óbitos neonatais de mães residentes (exceto os decorrentes 

de anomalias congênitas), investigados e discutidos pela VOIF. 

O processo de investigação ocorre possui quatro 

componentes, sendo esses: (1) validação do endereço da mãe 

e seleção dos residentes para a investigação; (2) investigação 

epidemiológica (ambulatorial, hospitalar, domiciliar e serviçoes 

de necropsia); (3) discussão dos casos e preenchimento da 

ficha síntese de investigação; (4) elaboração e envio do 

relatório com recomendações para áreas específicasde do 

setor saúde; digitação da ficha síntese no módulo SIM-Web em 

nível federal e correção dos dados nos Sistemas de 

informações sobre Nascidos vivos (Sinasc) e sobre Mortalidade 

(SIM) (OLIVEIRA et al., 2017). 

Entre os instrumentos que subsidiam a investigação 

epidemiológica, encontra-se a Ficha Confidencial de 

Investigação de Óbito Fetal e em Menor de 1 ano. Este é um 

formulário próprio do Recife (PE), que contempla variáveis 

adaptadas ao contexto local e aquelas de monitoramento do 

Ministério da Saúde (MS). A ficha possui seções relacionadas 

à notificação, identificação, dados assistenciais, ocorrência do 

óbito, classificação e análise dos fatores de evitabilidade. 

 As fontes de dados foram provenientes da DO e as fichas 

de investigação da VOIF. A concordância da causa básica foi 

analisada considerando os campos referentes às condições e 

causas do óbito, e conclusões dos respectivos instrumentos. Os 

dados foram agrupados por componente da mortalidade 

neonatal, precoce (0 a 6 dias de vida) e tardio (7 a 27 dias de 

vida), e tabulados por meio do programa Tabwin versão 3.6b. 

 Foram comparados os perfis e a realocação da causa 

básica dos óbitos através dos capítulos e agrupamentos 
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específicos da Classificação Internacional de Doenças, décima 

revisão (CID-10). Para definição das causas segundo o 

potencial de evitabilidade, adotou-se o critério recomendado 

pela Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do 

SUS, onde os óbitos são classificados em: evitáveis, mal 

definidos e demais causas de morte (não claramente evitáveis) 

(MALTA et al., 2010). 

 Na avaliação, utilizou-se a concordância observada e 

ajustada pelo índice Kappa em associação com os respectivos 

intervalos de confiança (IC95%). A classificação proposta é 

interpretada através dos seguintes parâmetros: sem 

concordância (< 0), pobre (0 a 0,19), razoável (0,20 a 0,39), 

moderada (0,40 a 0,59), substancial (0,60 a 0,79) e excelente 

(0,80 a 1,00) (LANDIS; KOCH, 1977). As análises foram 

realizadas com auxílio do programaStatisticalPackage for the 

Social Sciences(SPSS) versão 15.0. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Fundação Joaquim Nabuco (CAAE: 

67387117.0.0000.5619). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de estudo ocorreram 198 óbitos neonatais, 

destes 41 (20,7%) apresentavam malformação congênita grave 

ou letal. Assim, dos 157 óbitos elegíveis, foram localizadas e 

disponibilizadas pela Secretaria de Saúde para compor a 

população de estudo 144 fichas de investigação, 94 (65,3%) 

pertenciam ao componente neonatal precoce e 50 (34,7%) ao 

neonatal tardio. 

 Houve predomínio, em ambos os componentes da 

mortalidade neonatal, das causas básicas inseridas no capítulo 
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XVI referente às afecções originadas no período perinatal, 

notificados na DO original (n = 133; 92,4%) e após a 

investigação (n = 137; 95,1%). No entanto, destaca-se que após 

a investigação, algumas causas foram esclarecidas e 

realocadas de capítulos: no componente neonatal precoce a 

causa correspondente ao capítulo de malformação congênita (n 

= 1; 1,1%) foi modificada, ao passo que na mortalidade neonatal 

tardia as causas referentes à doença do sistema respiratório (n 

= 1; 2,0%), anomalia congênita (n = 1; 2,0%) e sinais anormais 

evidenciados por exames clínicos e de laboratório (n = 1; 2,0%), 

também foram alteradas (Tabela 1). 

 A quase totalidade dos óbitos neonatais precoces 

apresentou equivalência nos capítulos após investigação (n = 

93; 98,9%). À exceção de um caso que inicialmente foi 

notificado no capítulo XVII referente à malformação congênita, 

sendo realocado para o capítulo XVI, correspondente a 

algumas infecções originadas no período perinatal. Entretanto, 

o mesmo padrão não foi observado nos óbitos neonatais 

tardios, no qual apenas os óbitos inseridos no capítulo XX, 

classificados em causas externas de morbidade e de 

mortalidade, permaneceram sem alterações (n = 3; 6,0%). As 

demais causas foram corrigidas após a investigação da VOIF, 

e os capítulos específicos de origem modificados (Tabela 2). 

Do total de óbitos investigados, 95 (66,0%) obtiveram as 

causas básicas redefinidas. Inicialmente 137 (95,1%) óbitos 

neonatais estavam notificados na DO original como evitáveis. 

Após a investigação houve incremento no potencial de 

evitabilidade para todos os componentes etários. Os óbitos 

precoces alcançaram 100% de causas registradas como 

preveníveis, apresentando alterações significativas na 
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categoria de causas reduzíveis por adequada atenção à mulher 

na gestação (Tabela 3). 

 

Tabela 1. Distribuição dos óbitos neonatais segundo capítulos 

da CID-10 informados antes e após a investigação realizada 

pela Vigilância do Óbito Infantil e Fetal. Recife (PE), 2014. 

Capítulos CID-10 

Óbito neonatal 

Precoce 

(n = 94) 

Tardio 

(n = 50) 

DO VOIF DO VOIF 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

I - Algumas doenças 

infecciosas e parasitárias 
2 (2,1) 2 (2,1) 2 (4,0) 2 (4,0) 

X - Doenças do sistema 

respiratório 
- - 1 (2,0) - 

XVI - Algumas afecções 

originadas no período 

perinatal 

91 (96,8) 
92 

(97,9) 

42 

(84,0) 

45 

(90,0) 

XVII - Malformações 

congênitas, deformidades 

e anomalias 

cromossômicas 

1 (1,1) - 1 (2,0) - 

XVIII - Sintomas, sinais e 

achados anormais de 

exames clínicos e de 

laboratório, não 

classificados em outra 

parte 

- - 1 (2,0) - 

XX - Causas externas de 

morbidade e de 

mortalidade 

- - 3 (6,0) 3 (6,0) 
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Fonte: Ficha de Investigação do Óbito Infantil e Fetal – Síntese, conclusões 

e recomendações. Recife (PE), 2014. 

Nota: Para os demais capítulos da CID-10, não foram identificados óbitos. 

. 

Tabela 2. Realocação dos capítulos da CID-10 dos óbitos 

neonatais informados na declaração de óbito original e a 

definida após a investigação. Recife (PE), 2014 

Capítulos DO Total 

Realocação por capítulos após 

investigação 

I X XVI XVII XVIII XX 

Neonatal 

precoce 
       

I 2 2 - - - - - 

XVI 91 - - 91 - - - 

XVII 1 - - 1 - - - 

Neonatal tardio        

I 2 - - 2 - - - 

X 1 1 - - - - - 

XVI 42 1 - 41 - - - 

XVII 1 - - 1 - - - 

XVIII 1 - - 1 - - - 

XX 3 - - - - - 3 

Total 144 4 - 137 - - 3 

Fonte: Ficha de Investigação do Óbito Infantil e Fetal – Síntese, conclusões 

e recomendações. Recife (PE), 2014. 

  

 As ações resultantes da investigação mostraram maior 

sensibilidade às alterações ocorridas nas causas reduzíveis por 

adequada atenção à mulher na gestação, onde, no componente 
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neonatal precoce, constatou-se aumento de 40,4%, passando 

de 52 (55,3%) registros para 73 (77,7%). As afecções 

associadas a transtornos hipertensivos triplicaram (n = 18; 

19,1%) e os fatores relacionados com a gestação de curta 

duração e o baixo peso ao nascer, inseridos na seção de 

complicações maternas da gravidez, reduziram de 10 (10,6%) 

para 2 (2,1%) casos (Tabela 3). 

 Entre as causas reduzíveis por adequada atenção à 

mulher no parto (n = 8; 8,5%), houve diminuição dos óbitos 

precoces por hipóxia perinatal (n = 1; 1,1%) e, aquelas 

relacionadas à aspiração meconial, foram todas redefinidas. A 

efetiva atenção ao recém-nascido evidenciou redução de 12 

(12,8%) para 4 (4,3%) registros de infecções neonatais. Todas 

as causas mal definidas e não claramente evitáveis foram 

esclarecidas (Tabela 3). 

 No componente neonatal tardio, observou-se notificação 

de coqueluche (n = 1; 2,0%), causa reduzível por ação de 

imunização. No que se refere à adequada atenção no período 

gestacional, houve registro de sífilis congênita (n = 1; 2,0%) e 

aumento das infecções das vias urinárias, de 1 (2,0%) para 10 

(20,0%) casos. As complicações da placenta e membranas 

sofreram redução correspondente a 42,8%, passando de 7 

(14,0%) para 3 (6,0%). Causas relacionadas com a qualidade 

assistencial ao parto, como a placenta prévia e descolamento 

prematuro, permaneceram equivalentes após o encerramento 

do caso, representando 4,0% (n = 2) dos óbitos (Tabela 3). 

 As infecções neonatais (as quais representavam a 

totalidade de casos sensíveis à atenção ao recém-nascido), 

reduziram de 17 (34,0%) para 3 (6,0%) notificações nos óbitos 

tardios. Todas as causas inseridas no grupo de ações de 

diagnóstico e tratamento adequado bem como as mal definidas, 
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foram retificadas e esclarecidas após a investigação. Apenas 

um óbito (2,0%) permaneceu na categoria de demais causas, 

não claramente evitável (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Comparação das causas básicas de morte dos 

componentes neonatais antes e após investigação da Vigilância 

do Óbito Infantil e Fetal, segundo a Lista Brasileira de 

Evitabilidade. Recife (PE), 2014. 

Evitabilidade 
Precoce 

(n = 94) 

Tardio 

(n = 50) 

 DO VOIF DO VOIF 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Causas evitáveis 90 (95,7) 94 (100,0) 47 (94,0) 49 (98,0) 

Reduzível pelas ações  

de imunização 
- (-) - (-) - (-) 1 (2,0) 

Coqueluche (A37.9) - (-) - (-) - (-) 1 (2,0) 

Reduzíveis por atenção à 

mulher na gestação 
52 (55,3) 73 (77,7) 20 (40,0) 37 (74,0) 

Sífilis congênita (A50.0, A50.2)  2 (2,1) 2 (2,1) - (-) 1 (2,0) 

Afecções maternas não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual 

Transtornos hipertensivos (P00.0) 6 (6,4) 18 (19,1) 4 (8,0) 8 (16,0) 

Infecção das vias urinárias (P00.1) 5 (5,3) 8 (8,5) 1 (2,0) 10 (20,0) 

Outras afecções (P00.2, P00.3, 

P00.8, P00.9, P04.1, P04.4) 
6 (6,4) 15 (16,0) - (-) 9 (18,0) 

    continua 

 
   continuação 

Complicações maternas da gravidez     

Incompetência do colo uterino 

(P01.0) 
4 (4,3) 10 (10,6) - (-) 1 (2,0) 

Ruptura prematura das membranas 

(P01.1) 
3 (3,2) 9 (9,6) 3 (6,0) 2 (4,0) 

Gravidez múltipla (P01.5) 2 (2,1) - (-) - (-) - (-) 

Complicações da placenta e 

membranas (P02.2, P02.7) 
10 (10,6) 6 (6,4) 7 (14,0) 3 (6,0) 
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Transtornos relacionados com a 

gestação de curta duração e peso 

baixo ao nascer (P07.1, P07.2) 

10 (10,6) 2 (2,1) 1 (2,0) - (-) 

Outras causas (P05.9, P22.0, 

P26.9, P77) 
4 (4,3) 3 (3,2) 4 (8,0) 3 (6,0) 

Reduzíveis por adequada 

atenção à mulher no parto 
13 (13,8) 8 (8,5) 4 (8,0) 3 (6,0) 

Placenta prévia e descolamento 

prematuro da placenta (P02.0, 

P02.1) 

4 (4,3) 4 (4,3) 2 (4,0) 2 (4,0) 

Hipóxia/asfixia perinatal (P20.1, 

P21.0, P21.9) 
4 (4,3) 1 (1,1) - (-) - (-) 

Traumatismo de parto (P15.9) 1 (1,1) 1 (1,1) - (-) - (-) 

Aspiração neonatal de mecônio 

P24.0) 
3 (3,2) - (-) - (-) - (-) 

Reduzíveis adequada atenção ao 

recém-nascido 
25 (26,6) 13 (13,8) 17 (34,0) 5 (10,0) 

Transtornos respiratórios 

específicos do período neonatal 

(P22.9, P23.9, P28.0) 

13 (13,8) 8 (8,5) - (-) 1 (2,0) 

Infecções do período neonatal 

(P36.9, P38, P39.3) 
12 (12,8) 4 (4,3) 17 (34,0) 3 (6,0) 

Outras causas (P70.0, P70.1, 

P78.0)  
- (-) 1 (1,1) - (-) 1 (2,0) 

Reduzíveis por ações de 

diagnóstico e tratamento 

adequado 

- (-) - (-) 2 (4,0) - (-) 

Infecções respiratórias (J18.1, 

J21.9, J69.0) 
- (-) - (-) 1 (2,0) - (-) 

    continua 

    continuação 

Outras causas (A41.8, A41.9, 

N39.0) 
- (-) - (-) 1 (2,0) - (-) 

Reduzíveis por ações de 

promoção à saúde 
- (-) - (-) 4 (8,0) 3 (6,0) 

Causas externas (Y21.0, Y21.9, 

Y34.9, W78.0, W78.9) 
- (-) - (-) 3 (6,0) 3 (6,0) 

Outras doenças infecciosas (B99) - (-) - (-) 1 (2,0) - (-) 

Causas mal definidas 1 (1,1) - (-) 1 (2,0) - (-) 

Demais causas (não claramente 3 (3,2) - (-) 2 (4,0) 1 (2,0) 
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evitáveis) 

Fonte: Ficha de Investigação do Óbito Infantil e Fetal – Síntese, conclusões e 

recomendações. Recife (PE), 2014. 

 

 Com cerca de 70% das causas básicas modificadas após 

a investigação, o índice de Kappa revelou-se como razoável 

(0,311; IC95%: 0,272-0,350) na avaliação geral da 

neomortalidade. Dentre os grupos etários, a concordância mais 

baixa foi avaliada no componente neonatal tardio (0,247 = 

razoável; IC95%: 0,188-0,306) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Concordância (índice de Kappa) da causa básica por 

componente da mortalidade neonatal antes e após a 

investigação. Recife (PE), 2014 

Tipo de 

óbito 
Índice Kappa Cla IC95%

b 

Neonatal 

precoce 
0,343 Razoável 0,293-0,393 

Neonatal 

tardio 
0,247 Razoável 0,188-0,306 

Total 0,311 Razoável 0,272-0,350 

Fonte: Ficha de Investigação do Óbito Infantil e Fetal – Síntese, conclusões 

e recomendações. Recife (PE), 2014. 

a) Classificação; b) IC95%: intervalo de confiança. 

 

DISCUSSÃO 

 

Na avaliação geral dos óbitos neonatais, constatou-se 

que não houve mudanças significativas ao analisar a 

realocação dos capítulos informados na DO original. Entretanto, 

cerca de 70% das causas básicas foram remanejadas. A 

validação dos dados para além dos agrupamentos gerais da 
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mortalidade possibilita análise retrospectiva do percurso 

assistencial, conferindo-lhe maior especificidade e redefinição 

do potencial de evitabilidade (MASSON; FARQHAR; SADLER, 

2016; OLIVEIRA et al., 2017). Identifica com maior precisão 

lacunas na rede de atenção e contribui, com evidências 

epidemiológicas, para o redirecionamento de estratégias 

prioritárias no âmbito da saúde (SZWARCWALD et al., 2014). 

 Após a execução das atividades de investigação do 

óbito, observou-se que nove em cada dez causas básicas foram 

consideradas evitáveis. Ressaltam-se que avanços no 

fortalecimento de ações primárias de saúde, expansão da 

Estratégia Saúde da Família aliada a melhorias das condições 

de moradia e saneamento básico, não se mostraram suficientes 

para superar as disparidades no processo saúde-doença 

(DIELEMAN et al., 2016; SANTOS et al., 2014a). Persistem 

desigualdades que traduzem as injustiças sociais, como a 

limitação dos princípios da integralidade e equidade à 

população mais vulnerável (VANDERLEI; FRIAS, 2015). 

Foi observado registro de coqueluche no componente 

neonatal tardio, causa reduzível por ação de imunoprevenção. 

Torna-se imprescindível o direcionamento de recursos para 

fortalecer campanhas de atualização de caderneta de vacinal 

infantil (WILLEMANN et al., 2014). Considerando que as 

situações de abandono ou atraso nas práticas de imunização 

ocasionam importantes impactos em agravos e nas elevadas 

taxas de letalidade associadas (CLARK, 2014). 

A contribuição da vigilância possibilitou o incremento de 

causas evitáveis no período gestacional. Deficiências na 

qualidade da assistência pré-natal refletem carências de 

insumos e medicamentos, dificuldades na realização de 

exames de rotina e falhas na consolidação nos sistemas de 



ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA DA CAUSA BÁSICA DOS ÓBITOS NEONATAIS 
INVESTIGADOS PELA VIGILÂNCIA DO ÓBITO INFANTIL E FETAL 

33 
 

referência e contrarreferência (CAVALCANTE et al., 2016; 

ESPOSTI et al., 2014). Assim, tornam-se prioritárias reflexões 

sobre a reorganização do processo de trabalho nos serviços 

intersetoriais que compõem o SUS. Visto que o tratamento não 

efetivo ou mesmo a ocorrência de causas preveníveis, em 

especial transtornos hipertensivos, sífilis e infecções de vias 

urinárias, remetem a um evento sentinela da atenção à saúde, 

e repercute em desfechos negativos para o binômio mãe-filho 

(LEAL, et al., 2015; SANTOS et al., 2014b). 

 Após a reclassificação dos óbitos, foi evidenciado melhor 

definição nas causas relacionadas a atenção ao parto e ao 

recém-nascido, com a redução de hipóxia perinatal, aspiração 

de mecônio e índices de infecções neonatais. Isto admite uma 

configuração da rede qualificada de cuidados no ciclo gravídico-

puerperal, favorecendo avanços na compreensão e 

intervenções em tempo oportuno nas especificidades maternas 

(MARQUES et al., 2018).  Em associação, a adoção de 

protocolos e planos de qualificação assistencial, asseguram a 

criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e 

desenvolvimento saudável (LANSKY et al., 2014). 

 A ocorrência de afogamento, submersões acidentais e 

inalação de conteúdo gástrico, permaneceram equivalentes nos 

óbitos neonatais tardios e são denominados como causas 

reduzíveis por ações de promoção à saúde. A prática 

educacional agrega a integralidade e a participação social como 

instrumentos transformadores do cuidar (OLIVEIRA; 

WENDHAUSEN, 2014). A equipe de atenção básica, na 

oportunidade de realização de atividades na sala de espera ou 

em consultas de puericultura, deve potencializar orientações 

sobre riscos domésticos, medidas de segurança e primeiros 

socorros (GURGEL; MONTEIRO, 2016). 
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As causas mal definidas e aquelas não claramente 

evitáveis foram reduzidas. Concomitantemente aos 

significativos percentuais de óbitos que foram retificados após 

as atribuições da VOIF, justificam o índice de Kappa razoável. 

Isto indica efetividade das etapas da investigação (BENSAID et 

al., 2016; HALIM et al., 2016; MASSON et al., 2016; OLIVEIRA 

et al., 2016). Por outro lado, o emprego inicial de sinais ou 

sintomas nos registros de causas de mortes limitam o potencial 

de utilização dos dados disponíveis na DO. Deve-se sensibilizar 

o profissional médico mediante estratégias que reafirmam o 

compromisso no âmbito jurídico e epidemiológico com a 

produção de estatísticas vitais confiáveis (SANTOS et al., 

2014a; SCHOEPS et al., 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

A vigilância do óbito infantil possibilitou revisão 

minuciosa dos casos notificados, melhoria da especificidade 

das causas básicas descritas na DO e reorientação de 

estratégias assistenciais. Houve incremento no potencial de 

evitabilidade para ambos os componentes etários da 

mortalidade neonatal, e as causas mal definidas foram 

esclarecidas. Foi identificada concordância razoável na 

avaliação das causas básicas após as retificações. Estes 

fatores impõem reconhecimento sobre o fortalecimento do 

processo de trabalho integrado a setores de atenção à saúde 

sob a perspectiva da evitabilidade, concorrendo para 

recomendações sistemáticas de práticas que visam a 

prevenção de óbitos semelhantes. 
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RESUMO: A raiva é uma infecção zoonótica que atinge o 
sistema nervoso central, sendo causada por um vírus de RNA 
pertencente ao gênero Lyssavirus. É uma enfermidade viral 
caracterizada por encefalomielite aguda e letal. Sua 
transmissão para o homem ocorre pela inoculação do agente 
infeccioso presente na saliva e secreções do animal infectado, 
principalmente pela mordedura. O trabalho avaliou o perfil dos 
agravos entre os anos de 2014 a 2017, em Itaporanga-PB. 
Foram avaliadas 245 fichas dos atendimentos antirrábicos 
humanos, depositadas na Secretaria Municipal de Saúde e no 
SINAN. Utilizou-se o teste qui-quadrado e calculou-se a razão 
da prevalência (RP). Itaporanga teve uma taxa de notificação 
de 1:591 habitantes. Na análise dos acidentes 57,6% eram do 
sexo masculino e 41,2% dos homens e 50% das mulheres tinha 
entre 20 e 59 anos. Verificou-se associação entre a sexo e a 
escolaridade (p= 0,013), com ocorrência 1,8 vezes maior de que 
as agressões ocorressem em indivíduos do sexo masculino 
com baixa escolaridade. Conclui-se que  a taxa de notificação 
do município de Itaporanga-PB, foi inferior que das cidades de 
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Belo Horizonte-MG, Cruzeiro do Sul-AC, Jaboticabal-SP e 
Areia-PB, e maior que de Teresina-PI e Porto Alegre-RS. No 
município, homens de baixa escolaridade apresentam maiores 
percentuais de agressões por animais. 
Palavras-chave: Raiva. Profilaxia Antirrábica. Vacinação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A raiva é uma infecção zoonótica, causada por um vírus 

de RNA, pertencente à ordem Mononegavirales, família 

Rhadoviridea e gênero Lyssavirus (BATISTA; FRANCO; 

ROEHE, 2007). É uma enfermidade viral caracterizada por 

encefalomielite aguda e letal, tendo importância econômica, por 

causar prejuízos à pecuária, e por ser considerado um grave 

problema de saúde pública mundial. Sua transmissão para o 

homem ocorre pela inoculação do agente infeccioso presente 

na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela 

mordedura (BOURHY et al., 2010). A raiva é uma das doenças 

tropicais mais negligenciadas afetando principalmente 

populações pobres e vulneráveis que vivem em zonas rurais. 

Apesar da redução na sua ocorrência observada nos últimos 

anos, a raiva humana continua sendo um problema de saúde 

pública pela altíssima gravidade do seu acometimento, além do 

alto custo na assistência, profilaxia e controle da doença (WHO, 

2018; BRASIL, 2017). 

A disseminação da raiva, veio acompanhada das guerras 

e das colonizações que ocorriam nos continentes, sendo 

seguida pelo aumento da população mundial e 

consequentemente pelo aumento da mobilidade humana e 

animal, por conta dos desmatamentos excessivos para a 
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exploração das novas terras e pelo convívio estreito com os 

reservatórios e hospedeiros do vírus (WHO, 2017).   

Toda a classe Mammalia (mamíferos) está susceptível 

ao vírus da raiva (VR), porém duas ordens (Carnivora e 

Chiroptera), são considerados reservatórios primários, tendo 

importância para a saúde pública (KOTAIT et al., 2007; 

MORAES et al., 2011). No Brasil são encontradas 165 espécies 

de quirópteros, sendo esses insetívoros, frugíveros e 

hematófagos (WILASON; REEDER, 2005). Na ordem 

Carnivora, destacam-se as famílias Canidea (cães, raposas 

etc), Procyonidae (guaxinim), Mustelidea (gambá) e 

Herpestidae (mangosta) (KOTAIT et al., 2007). Os reservatórios 

domésticos mais importantes para a raiva humana na América 

Latina são os cães e os animais selvagens considerados 

reservatórios nessa região são as raposas e os morcegos 

(MASCARENHAS et al., 2009).  A infecção é fatal quando o 

infectado pelo VR não recebe profilaxia pós-exposição 

adequada. A imunidade é adquirida pelo uso da vacina e a 

imunidade passiva, pelo uso do soro (BOURHY et al., 2010). 

O ciclo epidemiológico da raiva é divido em quatro ciclos 

inter-relacionados: ciclo urbano, onde os cães e gatos são 

incriminados como principais reservatórios; ciclo rural, 

representado pelos animais de produção e os morcegos 

hematófagos; ciclo silvestre, onde os saguis, cachorro do mato, 

raposas, entre outros animais silvestres são incriminados como 

reservatórios do vírus e ciclo aéreo representado pelos 

morcegos (BRASIL, 2008; SANTOS, 2016). 

Todos os anos, mais de 15 milhões de pessoas em todo 

o mundo recebem tratamento pós-exposição para prevenir a 

doença, evitando milhares de mortes por raiva anualmente 

(WHO, 2018). Entende-se por tratamento pós-exposição o 
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tratamento preventivo do paciente feito com vacinas, com ou 

sem administração concomitante de soro, após acidente com 

animal em que houve risco de transmissão do VR (BRASIL, 

2017). O tratamento pós-exposição continua elevado no Brasil, 

como também o número de abandonos ao tratamento, 

promovendo assim a não garantia da imunização do paciente 

(VELOSO et al., 2011). 

O VR tem cerca de 130-180 nm de comprimento e entre 

70-85 nm de diâmentro, se assemelha morfologicamente a um 

projétil de arma de fogo ou cilindro (SANTOS, 2016). É 

constituído por um nucleocapsídeo helicoidal envelopado por 

uma bicamada lipoproteica ou duas capas de natureza lipídica, 

seu genoma é formado por uma molécula linear de RNA de fita 

simples, o qual codifica cinco proteínas (N, M, L, G, P), com 

propriedades antigênicas (BATISTA; FRANCO; ROEHE, 2007).  

No Brasil até o ano de 2001, a vacina antirrábica era 

produzida em tecidos nervosos de camundongos lactentes. No 

entanto, a partir do ano seguinte, essa vacina foi substituída 

gradativamente por vacinas produzidas em cultura de células, 

sendo essa nova vacina antirrábica mais segura e potente, 

disponibilizada por toda rede pública no ano de 2003 (BRASIL, 

2014). Os esquemas de profilaxia no Brasil são recomendados 

de acordo com as normas técnicas preconizadas pelo Ministério 

da Saúde, variando da dispensa de profilaxia à indicação de 

vacina antirrábica com ou sem soro heterólogo ou 

imunoglobulina (WADA; ROCHA; MAIA-ELKHOURY, 2011). 

No período de 2000 a 2009, anualmente uma média de 

425.400 pessoas procuraram atendimento médico, por terem 

sido expostas ou por se julgarem expostas ao VR no Brasil. 

Sendo observado que mais de 64% receberam esquema de 

profilaxia de pós-exposição (BRASIL, 2014). De 1990 a 2017, 
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foram notificados 595 casos de raiva humana no Brasil, com 

apenas um paciente obtendo a cura da doença no país 

(BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b).  

A profilaxia pós-exposição deve ser instituída, após a 

análise do caso, mediante anamnese completa e anotação dos 

dados do agravo. No Brasil, o Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação (SINAN) tem por objetivo registrar e 

processar os dados sobre agravos de notificação em todo o 

território nacional, fornecendo informações para análise do 

perfil da morbidade e contribuindo, dessa forma, para a tomada 

de decisões nas esferas municipal, estadual e federal. O 

sistema é constituído por um conjunto de fichas padronizadas 

referentes à lista de doenças de notificação compulsória, entre 

elas a ficha de atendimento antirrábico humano (BRASIL, 

2014). 

No presente trabalho foi avaliada a epidemiologia dos 

agravos e a conduta da profilaxia antirrábica humana adotada 

no período de 2014 a 2017 no município de Itaporanga-PB, 

utilizando-se os dados das Fichas de Atendimento Antirrábico 

Humano registrados no SINAN. Os dados mostram a qualidade 

do serviço no município à luz dos protocolos internacionais e 

nacionais, contribuindo com a melhoria desse serviço na área 

de estudo.     

 

METODOLOGIA  

 

Tipo de Estudo 

 

Foi feito um estudo epidemiológico, descritivo, analítico 

e transversal para se avaliar o perfil dos agravos por animais, 

na cidade Itaporanga-PB, entre os anos de 2014 a 2017. Foram 
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utilizados dados secundários coletados nas fichas de 

notificação individual do atendimento antirrábico humano, 

depositados na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e no 

SINAN, da população residente do município de Itaporanga-PB. 

 

Área de Estudo 

 

Itaporanga (07° 18’ 16” S e 38° 09’ 01” W) é a cidade 

mais importante do Vale do Piancó, localizada na mesorregião 

do Sertão Paraibano (Figura 1). Possui área territorial de 

468,060 km², densidade 49,55 hab./km² e IDHM de 0,615 em 

2010. Sua altitude é de 289 m, distando 429,2 Km da capital 

João Pessoa. Seus municípios limítrofes são: ao norte Aguiar e 

Igaracy; ao sul: Diamante, Boa Ventura e Pedra Branca; a leste: 

Piancó e Santana dos Garrotes; a oeste: São José de Caiana e 

Serra Grande. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 2016 sua população era de 

24.674 habitantes. A cidade está inserida no bioma caatinga e 

apresenta clima semiárido (IBGE, 2017) 

 

Figura 1. Mapa da Paraíba com destaque para localização do 

município de Itaporanga-PB. 
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Fonte: Adaptado do IBGE, 2017. 

 

Levantamento dos Dados e Varáveis Analisadas  

 

Baseado nas fichas de notificação individual do 

atendimento antirrábico humano, depositados na SMS de 

Itaporanga-PB e no SINAN, foram analisadas 245 fichas. As 

seguintes variáveis foram analisadas: ano, idade, sexo, 

escolaridade, ocupação e se reside em área rural ou urbana. 

 

Análise dos Dados e Tratamento Estatístico 

 

 Os dados foram analisados utilizando-se o software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 13.0. for 

Windows. Foram avaliadas associações entre as variáveis pelo 

teste Qui-quadrado. Foram calculadas as Razões de 

Prevalência com seus respectivos intervalos de confiança como 

medida de associação para se estimar a magnitude entre 

variáveis de risco. Foi aceito p <0,05, estatisticamente 

significativo. 

 

 



ANÁLISE DOS ACIDENTES POR ANIMAIS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO 

PARA RAIVA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB 

47 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisadas as fichas de notificação individual do 

atendimento antirrábico humano, no município de Itaporanga-

PB e região, demonstrando que entre os anos de 2014 a 2017, 

245 pessoas procuraram atendimento médico devido a 

qualquer tipo de agravo causado por animais. Foi observado 

que o período onde ocorreu uma maior prevalência de casos de 

agressões, foram os anos de 2014 e 2015 com 39,2% e 38,8% 

dos casos, respectivamente, ocorrendo uma queda nas 

notificações no decorrer dos seguintes anos (Figura 2). 

 

Figura 2. Total de notificações de agravos por animais, 

distribuídas anualmente de 2014 a 2017, no município de 

Itaporanga-PB. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nesse período de 2014 a 2017 foram notificados uma 

média de 5 agravos/mês. Levando em consideração que a 
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estimativa da população, do Município de Itaporanga-PB, no 

período do estudo, era de 24.674 habitantes (IBGE, 2017), tem-

se uma taxa de notificação de 1:591 (1 pessoa agredida para 

cada 591 habitantes) ou de 2:1.000 (2 pessoas agredidas para 

cada 1.000 habitantes). 

Comparando com os estudos que foram realizados em 

Belo Horizonte-MG, entre os anos de 2007 a 2016, em que a 

taxa foi de 1:94 (ARAÚJO, 2017), do município de Vassouras-

RJ, que entre os anos de 2010 a 2017 registrou taxa de 1:100 

(SOUZA et al., 2017), do município de Cruzeiro do Sul-AC, que 

entre os anos de 2007 a 2015 registrou taxa de 1:75 habitantes 

(NEGREIROS et al., 2018), do município Jaboticabal-SP, que 

entre os anos de 2012 e 2013, registrou taxa de 1:320 

(GRISOLIO, 2014) e do município de Areia-PB, que em 2017 

registrou taxa de 1:206 (MONTEIRO, 2018), percebeu-se que 

estes municípios possuíram taxa de notificação superior ao 

município Itaporanga-PB. Porém, a taxa de notificação do 

município de Itaporanga-PB pode ser considerada alta, quando 

comparada com o município de Teresina-PI, que em 2012 

registrou taxa de notificação de 1:6.664 habitantes (ABREU; 

CRIZÓSTOMO, 2014). Ainda, com relação a nível de Brasil, 

Nordeste e Paraíba, foi observado taxa de notificação superior 

ao município de Itaporanga, com 1:57; 1:54 e 1:100, 

respectivamente, a nível nacional, regional e estadual (BRASIL, 

2017c). 

E de extrema importância ressaltar que existe casos de 

agravos que não são notificados, não sendo possível 

contabiliza-los na pesquisa. Também existe muitos casos que 

os pacientes se dirigem ao pronto atendimento, recebem os 

primeiros socorros, mas não atendem a recomendação de 

encaminhamento ao centro integrado de atendimento à família, 
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local onde é formalizada a notificação do agravo por animal 

(GRISOLIO, 2014). 

Das 245 notificações, 57,6% ocorreram em indivíduos do 

sexo masculino. Relacionando-se sexo e faixa etária, observou-

se que as maiores prevalências foram registradas em crianças 

(22%) e adolescentes (18,4%) do sexo masculino e adultos 

(50%) e idosos (19,2%) do sexo feminino. Observou-se maior 

prevalência da cor parda em ambos os sexos com 69,5% e 

68,3%, no sexo masculino e feminino, respectivamente. Para 

92 indivíduos a escolaridade foi registrada. Verificou-se 

associação estatística entre o sexo e a escolaridade (p= 0,013) 

ocorrendo predomínio das agressões entre indivíduos com 

escolaridade baixa (84,5% e 62,5% nos sexos masculino e 

feminino, respectivamente). Ao aplicar a razão de prevalência 

como medida de associação, verificou-se a ocorrência 1,8 

vezes maior de que as agressões ocorressem em indivíduos do 

sexo masculino com baixa escolaridade. A tabela 1 mostra a 

associação entre as variáveis mencionadas acima. 

Verificou-se em Itaporanga-PB, maior prevalência do 

sexo feminino nas faixas etárias adultos (50%) e idosas 

(19,2%), assim como encontrado nos estudos de Veloso et al. 

(2011), Grisolio (2014) e Azevedo et al. (2018) onde o primeiro 

observou maior prevalência em indivíduos adultos (53,2%; N= 

563) e idosos (63,4%; N= 184) do sexo feminino, na cidade de 

Porto Alegre-RS, o segundo observou maior concentração das 

notificações em mulheres idosas (22,5%; N= 51) e adultas 

(15%; N= 18), na cidade de Jaboticabal-SP, e o terceiro 

observou maior prevalência em adultos e idosos do sexo 

feminino, com 61,1% (N= 44) e 60% (N= 25), respectivamente, 

das notificações obtendo significância estatística no estudo (p= 

0,028), na cidade de Cuité-PB. Esse perfil de maior prevalência 
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em mulheres adultas e idosas, pode se dar em decorrência da 

maior exposição no domicílio, devido a atividade relacionadas 

com animais domiciliados e semi-domiciliados, como limpeza 

do ambiente, cuidados com alimentação, saúde e higiene dos 

animais (MIRANDA; SILVA; MOREIRA, 2003). 

 

Tabela 1. Distribuição dos atendimentos antirrábicos humanos, 

ocorridos em Itaporanga-PB, entre os anos de 2014 a 2017, 

segundo o sexo por idade, raça e escolaridade. 

 

Categoria 

Sexo  

Valor p 

 

RP  

(IC) 

Masculino Feminino 

 N           %  N           % 

Idade     

0 a 10 anos 

11 a 19 anos 

20 a 59 anos 

≥ 60 anos 

 31     22,0 

 26     18,4 

 58     41,2 

 26     18,4 

 20      19,2 

 12      11,6 

 52      50,0 

 20      19,2 

 

0,258 

 

Total 141     100 104      100   

Raça     

Parda 

Preta 

Branca 

 98     69,5 

 17     12,1 

 26     18,4 

 71      68,3 

 14      13,4 

 26      18,3 

 

0,948 

 

Total 141     100  104      100   

Escolaridade     

Baixa* 

Média/Alta** 

49      84,5 

 9       15,5 

 25      62,5 

 15      37,5  0,013 
  1,766 

(1,82 – 

3,03) 

Total 58       100  40        100   

*Baixa escolaridade: analfabeto, ensino fundamental incompleto e ensino 

fundamental completo; **Média/Alta escolaridade: ensino médio incompleto, 

ensino médio completo, ensino superior.. Fonte: Dados da pesquisa. 
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Também se observou maior prevalência do sexo 

masculino entre as crianças (22%) e adolescentes (18,4%), 

corroborando com os estudos de Rolim, Lopes e Navarro (2006) 

e Abreu e Crizóstomo (2014), onde o primeiro observou maior 

prevalência em crianças (65,5%; N= 55) e adolescentes (57,9%; 

N= 33) do sexo masculino, na cidade de Jacarezinho-PR, e o 

segundo observou maior prevalência em crianças (29%; N= 74) 

do sexo masculino, do município de Teresina-PI. O aumento na 

exposição pelo sexo masculino nessa faixa etária pode ser 

explicado, por conta da necessidade de espaço físico e 

curiosidade das crianças em explorar o novo, levando essas a 

se exporem mais nas brincadeiras e consequentemente, 

desencadeando uma reação agressiva do animal, que muitas 

vezes pode resultar no agravo (PARANHOS et al., 2013).   

 Observou-se que a raça parda, teve uma distribuição 

homogênea entre os sexos masculino e feminino, com 69,5% e 

68,3%, respectivamente. A raça parda, também foi a mais 

prevalente nos municípios de Teresina-PI, com 94% (N= 453) 

(ABREU; CRIZÓSTOMO, 2014) e no município de Acarape-CE, 

com 51,2% (N= 136) (SILVA; COSTA, 2016), corroborando com 

o estudo da cidade de Itaporanga-PB. Porém divergências 

foram encontradas, como nas cidades de Caçapava do Sul-RS 

(LOPES et al., 2014), Porto Alegre-RS (VELOSO et al., 2011) e 

Maringá-PR (BUSATTO et al., 2014), prevalecendo a cor/raça 

branca, nesses estudos, com: 83,31% (N= 364); 80,9% (N= 

1.330) e 57,9% (N= 55), respectivamente. 

 Observou-se um maior percentual de agredidos com 

baixa escolaridade do sexo masculino (84,5%), observando 

significância estatista (p= 0.013). Esse resultado corrobora com 

os estudos de Araújo et al. (2014) que encontrou prevalência de 

54,2% (N= 2.065) em 2009 e 48% (N= 1.907) em 2010, para a 
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escolaridade baixa na cidade de São Luís-MA e com o estudo 

de Pereira, Silva e Previdelli (2014), que observou 22,2% da 

população tinha no máximo o ensino fundamental incompleto, 

na cidade de Maringá-PR Na cidade de Cuité-PB se observou 

escolaridade baixa em 62,2% dos indivíduos da pesquisa, 

resultado esse que se assemelha a cidade de Itaporanga-PB 

(AZEVEDO et al., 2018). Presume-se que o grau de 

escolaridade pode está estreitamente relacionado com o nível 

socioeconômico, podendo influenciar em um maior risco de 

agressões por animais. Miranda, Silva e Moreira (2003) e Frias 

(2012), acreditam que quanto menor o nível de 

desenvolvimento da localidade, maior é o contato entre o 

homem e o animal, ocorrendo um menor cuidado sanitário da 

população. 

  A distribuição dos casos segundo a zona de notificação 

revelou que indivíduos da zona urbana foram mais atingidos 

(75,2% e 74% de indivíduos masculinos e femininos, 

respectivamente). Em ambos os sexos a ocupação de 

estudante teve as maiores prevalências. A tabela 2 retrata a 

distribuição dos agravos de acordo com o sexo por zona, e 

ocupação, demostrando que não houve associação estatística 

significativa. 

  Quanto a zona de origem, foi observado que a maioria 

dos indivíduos do sexo masculino (75,2%) e feminino (74%) 

eram da zona urbana. Resultado esse que corrobora com o 

estudo de Lopes et al. (2014), que observou maior prevalência 

em indivíduos da zona urbana, com 83,3% (N= 654), no 

município de Caçapava do Sul-RS. Corrobora também com os 

estudos de Abreu e Crizóstomo (2014) e Negreiros et al. (2018), 

onde o primeiro observou maior prevalência de agravos na zona 

urbana, com 91% (N= 439), na cidade de Teresina-PI e o 
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segundo observou maior prevalência de agravos na zona 

urbana, com 86,1% (N= 902), no município de Cruzeiro do Sul-

AC. O predomínio de agressões na zona urbana no município 

de Itaporanga-PB e em outros municípios, pode ser explicada 

em decorrência da grande presença de animais errantes e 

semi-domiciliados no ambiente urbano, permitindo o maior 

contato entre homem-animal. 

 

Tabela 2. Distribuição dos atendimentos antirrábicos humanos, 

ocorridos em Itaporanga-PB, entre os anos de 2014 a 2017, 

segundo o sexo por zona de residência e ocupação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  Observou-se que a ocupação de estudante, teve maior 

prevalência no sexo masculino (34%) e feminino (30,8%). Em 

estudo realizado no estado do Rio Grande Sul, foi observado 

que 42,5% (N= 1.344) da ocupação dos agravos que foram 

Categorias 

Sexo   Valor p 

Masculino                       Feminino  

N            %     N              % p 

Zona     

Urbana 

Rural 

106       75,2  

 35        24,8 

   77             74 

   27             26 
0,839 

Total 141       100   114          100  

Ocupação    

Aposentado  

Estudante 

Agricultor 

Comerciante 

Outras 

18         12,8 

48          34 

35         24,8 

12          8,4 

28          20 

   25            24 

   32          30,8 

   17          16,3 

    5            4,8 

   35          24,1 

0,482 

Total 141       100   114          100  
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notificados eram de estudantes (MORTA et al., 2016), onde 

teve a predominância do sexo masculino. É importante ressaltar 

que em muitos estudos o campo ocupação não foi preenchido, 

como no estudo de Araújo, (2017) que encontrou 92,4% (N= 

2.392) das fichas de atendimento antirrábico humano com o 

campo de ocupação em branco, porém observou-se 

divergência com estudo de Itaporanga-PB, pois das fichas que 

tinha o campo de ocupação preenchido, foi possível observar 

que 32% (N= 17) do sexo masculino e 34% (N= 18) do sexo 

feminino tinham como ocupação a profissão de comerciante. A 

variável ocupação, segundo o dicionário de dados do SINAN 

NET – versão 5.0 não é obrigatória e essencial (SINAN NET, 

2014), por isso o preenchimento desse campo muitas vezes é 

desprezado pelos profissionais de saúde que fazem e 

preenchem a notificação, no momento do agravo.       

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados, foi possível observar que o 

município de Itaporanga-PB, quando comparado com outros 

municípios do país, tem uma menor taxa de notificação que as 

cidades de Belo Horizonte-MG, Vassouras-RJ, Cruzeiro do Sul-

AC e Areia-PB. Porém taxa de notificação inferior que a do 

município itaporanguense, foram encontradas nas cidades de 

Porto Alegre-RS e Terezina-PI.  

Como forma de promover um melhor atendimento da 

população, sugere-se a capacitação dos profissionais de saúde 

e melhoria no acompanhamento dos agravos e das condutas 

de notificação. Sugerindo, ainda: a educação da população, 

alertando sobre os perigos das agressões por animais; 

implantação de um mapeamento epidemiológico da raiva 
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animal e criação de um Centro de Controle de Zoonoses na 

cidade itaporanguense.    
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RESUMO: A tuberculose é um grave problema de saúde que 

ainda persiste no mundo. Apesar de ser prevenível e curável, a 

tuberculose é segunda principal causa de morte entre as 

doenças infecciosas. Assim, este estudo tem como objetivo 

analisar o perfil clínico e epidemiológico da tuberculose no 

estado da Paraíba de 2010 a 2017.  Trata-se de um estudo 

epidemiológico, descritivo, de coleta retrospectiva, por meio de 

casos notificados pelo DATASUS referentes aos agravos de 

tuberculose diagnosticados no estado da Paraíba entre 2010 a 

2017. As variáveis estudadas foram: sexo, idade, escolaridade, 

município e zona de residência, ano de diagnóstico,  

confirmação laboratorial, forma clínca, comorbidades e  

situação encerramento da doença . Observou-se 

predominantemente a faixa etária de 20 a 39 anos, expondo-se 

que o maior números de casos novos foi o sexo masculino, 

residentes moram na zona urbana e com ensino fundamental 
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incompleto. A prevalência dos casos forma clínica pulmonar 

(84,2%), com confirmação laboratorial da doença (62%), 

coinfecção com HIV/AIDS (8%). Além disso, o encerramento 

dos casos por cura foi 58,9%, mas também destacou-se o 

abandono (14,1%). As taxas de incidência notificadas de 

tuberculose no Estado da Paraíba durante os anos avaliados 

tiveram pequenas oscilações. O programa de controle da 

tuberculose necessita envidar para diagnóstico precoce para 

minimizar óbitos, possibilitando assim, êxito no controle desta 

doença. 

Palavras-chave: Tuberculose. Epidemiologia. Paraíba. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose (TB) é considerada a 2ª maior causa de 

mortes no mundo, ficando atrás somente do HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana). Em 2017, quase 10 milhões de 

pessoas foram diagnosticada com a doença, dos quais 10% são 

coinfectadas com HIV, e aproximadamente 1,8 milhões 

chegaram ao óbito em razão dessa doença. No Brasil, neste 

mesmo ano, a prevalência da doença foi de 69 mil casos, as 

mortes estimadas foram em torno de quase 4,5 mil(BRASIL, 

2017). 

O perfil da coinfecção vêm mudando, apesar da grande 

prevalência nas regiões Sul e Sudeste, as taxas de incidência 

aumentaram nas regiões Norte e Nordeste, que possuem 

menor prevalência. Na Bahia, 4º estado brasileiro com maior 

incidência de TB/HIV,  esses pacientes estão mais propensos e 

coinfecção com a tuberculose e mortalidade precoce (BRASIL, 

2017). Sendo assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

devido ao panorama mundial, vem traçando novas estratégias 
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global de enfrentamento da tuberculose, espera-se erradicar a 

doença até 2035 ( WHO, 2017).  

A TB é caracterizada por ser uma doença infecciosa, a 

qual causa danos principalmente os pulmões, no entanto 

podem infeccionar outros órgãos, como gânglios, rins, ossos, 

meninges.  Apesar de qualquer uma das sete espécies que 

integram o complexo Mycobacterium tuberculosis (M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. canetti, M. microti, M. 

pinnipedi e M. caprae) poderem causar tuberculose, do ponto 

de vista da saúde humana, a espécie mais importante é a M. 

tuberculosis (BRASIL, 2016a; FARGA; CAMINERO, 2011). A 

transmissão é por via aérea a partir da inalação de bacilos 

contidos em gotículas expelidos durante a fala, tosse e/ou 

espirro (BRASIL, 2016a). 

Geralmente, a TB se apresenta como uma doença de 

curso subagudo ou crônico, ocasionando manifestações de 

sintomatologia indolor, de intensidade crescente, com períodos 

de remissão e bem-estar. Assim, é comum a demora na busca 

por assistência médica, com 66% dos acometidos levando em 

média de três meses para procurarem pelo serviço de saúde. 

Entre inúmeras sintomatologias que podem ser manifestadas 

durante a infecção, envolvendo tosse, hemoptise, dispneia, dor 

torácica, rouquidão, febre, sudorese, perda peso, são 

manifestações mais clássicas. É importante observar, no 

entanto, que pode existir outros sintomas e sinais inespecíficos 

da doença, a depender do órgão acometido pela bactéria 

(SHARMA ; MOHAN, 2013). 

O diagnóstico da tuberculose pode basear-se tanto em 

critérios clínicos e epidemiológicos, como em critérios 

laboratoriais (BRASIL, 2016a). A avaliação clínico 

epidemiológica leva em consideração sinais e sintomas e os 
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riscos de exposição, infecção e adoecimento por tuberculose 

(FARGA & CAMINERO, 2011).  

Para o diagnóstico dos casos pulmonares, recomenda-

se que, idealmente, seja buscada a confirmação laboratorial por 

meio de exames de escarro (baciloscopias, cultura e/ou teste 

rápido molecular para tuberculose – TRM-TB). Além desses 

exames, a radiografia de tórax de ser útil nesses casos, 

especialmente para avaliação do tratamento, por meio da 

evolução das imagens radiológicas (BRASIL, 2016a). 

O tratamento da tuberculose, para casos novos, dura, 

pelo menos, seis meses. O esquema básico de tratamento para 

adultos consiste na associação de quatro fármacos em doses 

fixas combinadas (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e 

etambutol) na fase intensiva (dois meses) e de dois fármacos 

(rifampicina e isoniazida) na fase de manutenção (quatro 

meses). Para crianças menores de 10 anos de idade, o 

esquema não inclui o etambutol. Os casos de tuberculose 

meningoencefálica (em adultos e crianças) são tratados por 

nove meses, com extensão da fase de manutenção de quatro 

para sete meses. A dosagem dos fármacos depende do peso 

dos pacientes (BRASIL, 2016a). 

Embora seja uma doença com diagnóstico e tratamento 

realizados de forma universal e gratuita pelo SUS, vários fatores 

são determinantes para aumentar número de pacientes com 

tuberculose (BRASIL, 2016b). O Brasil faz parte do grupo dos 

22 países de alta carga priorizados pela OMS, que concentram 

80% dos casos de tuberculose no mundo,com predominância 

no sexo masculino,  elevada frequência  em indivíduos entre 20 

e 59 anos, faixa que contem a maior parte da mão de obra ativa 

da população (BRASIL, 2015). 
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Além disso, esta patologia tem assumido características 

particulares em todo o mundo, haja vista sua re-emergência em 

várias regiões, sobretudo associada à condições precárias de 

moradia, saneamento e acesso à serviços de saúde. A co-

infecção com outros microrganismos apresenta-se cada vez 

mais frequente, sendo particularmente importante a associação 

com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). A literatura as-

socia o aumento da endemia de TB no mundo ao uso de drogas 

injetáveis, ao alcoolismo e tabagismo, ao aumento da pobreza 

e de desabrigados, processos migratórios e má nutrição. Assim 

como à ineficácia de programas de controle da TB devido ao 

abandono do tratamento e a terapia incompleta ou inadequada 

constitui um desafio  para controle resistência na terapia 

antituberculose (COSTA et al., 2018; CORREIO et al., 2013). 

Os indicadores da doença no Brasil estão muito distantes 

das metas propostas pelo Ministério da Saúde, de curar 85% 

dos casos diagnosticados e reduzir a menos de 5% as taxas de 

abandono do tratamento contra TB. Esses indicadores, assim 

como coeficientes de prevalência, incidência e letalidade 

podem contribuir para a tomada de decisão política e direcionar 

esforços no combate à doença (BARRETO et al., 2012). 

O Estado da Paraíba está situado na região Nordeste do 

país, sendo formado por 223 municípios, que totalizavam uma 

população de aproximadamente 3.766.528, com densidade 

populacional de  66, 70 hab./km2. Sua população está 

concentrada nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, 

onde ambas perfazem juntas 50% dos habitantes do estado, os 

quais possui maior acesso ao sistema de atendimento de saúde 

(IBGE, 2016). 

Diante dos preocupantes dados relacionados à TB nos 

últimos anos, faz-se necessário um identificar  a maior 
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vulnerabilidade para o desenvolvimento desta doença. Dessa 

forma, este estudo tem como objetivo identificar o perfil clínico 

e epidemiológico de tuberculose no Estado da Paraíba entre os 

anos de 2010 a 2017, subsidiando para realizar melhorias no  

programa de controle da doença no estado  para  detecção 

precoce da doença, evitando complicações aguda ou crônica e, 

assim promovendo um aumento no número de curas e 

diminuição nos óbitos. 

 

 MATERIAIS E  MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, de 

coleta retrospectiva, por meio de casos notificados pelo 

DATASUS referentes aos agravos de tuberculose 

diagnosticados em residentes no Estado da Paraíba entre 2010 

a 2017. 

A coleta de dados foi realizada por meio de tabuladores 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde:  Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN- TABNET), 

seguindo os seguintes passos: 1) acesso ao link 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/; b) clicar em tabulador de 

dados; c) selecionar agravo que deseja pesquisar- tuberculose; 

d) acessos aos dados de acordo com as variáveis. 

Considerando-se as variáveis sociodemográficas (sexo, 

faixa etária, zona de residência e nível de escolaridade), 

clínicas (forma clínica, confirmação laboratorial, testagem anti-

HIV e comorbidades) e epidemiológicas (situação de 

encerramento do caso: cura, óbito, abandono, mudança de 

diagnóstico e transferência para outro serviço de saúde ou 

município). 
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As análises ocorrem por meio de técnicas descritivas 

simples, utilização do programa Microsoft Excel, versão 2016 

ferramenta de tratamento de dados e análise de estatísticas 

simples e construção de tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Neste estudo foram confirmados e notificados 10.863 

casos de Tuberculose no Estado da Paraíba entre os anos de 

2010 a 2017 (Tabela 1). Para o período estudado, as 

incidências anuais municipais foram maiores em João Pessoa 

(6485 casos confirmados - 59, 7%) e Campina Grande (1172 

casos confirmados - 10, 8%). Este resultado pode estar 

relacionado por serem as duas maiores cidade do Estado, como 

também  à presença de Centro de Referência em Tuberculose 

e Hanseníase nesses munícipios, facilitando o diagnóstico, 

aumentando, assim, a sua notificação. 

 Com relação ao perfil sócio demográfico, a faixa etária 

entre 20 e 39 anos apresentou a maior concentração de casos 

em relação às outras idades em todos os anos avaliados, com 

prevalência do sexo masculino (Tabela 2), resultados 

corroborados por outros estudos nacionais (COSTA et al., 2018; 

OLIVEIRA et al., 2018). A tuberculose é uma patologia que 

historicamente ocorre mais homens, em todas as faixas etárias. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, 66,8% dos 

diagnósticos de tuberculose registrados no ano de 2014 foram 

de indivíduos do sexo masculino (BRASIL, 2017), percentual 

muito próximo ao encontrado neste estudo. 
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Tabela 1. Indicador de Taxa de Incidência de Tuberculose na 

Paraíba, segundo o ano de notificação no período de 2010-

2017. 

Anos de diagnóstico Casos confirmados (n) Casos confirmados (%) 

2010 1322 12,2 

2011 1401 12,9 

2012 1427 13,2 

2013 1423 13,1 

2014 1306 12 

2015 1285 11,8 

2016 1381 12,7 

2017 1318 12,1 

TOTAL 10863 100 

 Fonte: SINAN-TABNET, 2018 

 

As condições que os tornam o gênero masculino mais 

propenso à infecção e adoecimento pela tuberculose, podem 

ser decorrentes da maior incidência de infecção pelo HIV/AIDS, 

consumo de álcool e uso abusivo de drogas, além da menor 

frequência nos serviços de saúde (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 

2015). Em estudo realizado em Belém-PA, obteve resultados 

semelhantes no que concerne ao perfil de gênero, tendo como 

hipótese o fato do homem não cuidar de forma adequada de 

sua saúde e ainda estar mais exposto aos fatores de risco para 

a doença quando comparados às mulheres (FREITAS, 2016). 
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Tabela 2. Casos de tuberculose segundo as características 

sóciodemográficas no período de 2010-2017 na Paraíba. 
 

Variáveis 

 

2010 
n % 

 

2011 
n % 

 

2012 
n % 

 

2013 
n % 

 

2014 
n % 

 

2015 
n % 

 

2016 
n % 

 

2017 
n % 

Sexo         

Feminino 388 
29,4% 

465 
33,2% 

444 
31,1% 

436 
30,6% 

409 
31,3% 

385 
30% 

422 
30,6% 

359 
27,3% 

Masculino 934 
70,6% 

936 
66,8% 

983 
68,9% 

987 
69,4% 

897 
68,9% 

900 
70% 

959 
69,4% 

959 
72,8% 

Escolaridade         

Analfabeto 199 
15,1% 

174 
12,4% 

183 
12,8% 

182 
12,8% 

- - - - 

4 Série 
Completa 

104 
7,9% 

100 
7,1% 

101 
7,1% 

94 
6,6% 

- - - - 

Ens. Fund. 
Incompleto 

458 
34,6% 

461 
32,9% 

437 
30,6% 

422 
29,7% 

- - - - 

Ens. Fund. 
Completo 

68 
5,1% 

99 
7,1% 

104 
7,3% 

91 
6,4% 

- - - - 

Ens. Médio 
Incompleto 

66 
5% 

58 
4,1% 

65 
4,5% 

48 
3,4% 

- - - - 

Ens. Médio 
Completo 

111 
8,4% 

121 
8,6% 

103 
7,2% 

120 
8,4% 

- - - - 

Ed. Superior 
Incompleto 

29 
2,2% 

17 
1,2% 

15 
1,1% 

16 
1,1% 

- - - - 

Ed. Superior 
Completo 

31 
2,3% 

36 
2,6% 

38 
2,7% 

41 
2,9% 

- - - - 

Ignorado 236 
17,9% 

31 
2,2% 

354 
24,8% 

380 
26,7% 

101 101 87 83 

Não se aplica 20 
1,5% 

21 
1,5% 

27 
1,9% 

29 
2% 

15 17 19 18 

Zona de 
Residência 

        

Ignorado 33 
2,5% 

42 
3% 

45 
3,2% 

45 
0,3% 

42 
3,2% 

35 
2,7% 

33 
2,4% 

34 
2,6% 

Urbano 1.174 
88,8% 

1.199 
85,6% 

1.231 
86,3% 

1.250 
87,8% 

1.163 
89,1% 

1.136 
88,4% 

1.200 
86,9% 

1.148 
87,1% 

Rural 109 
8,3% 

157 
11,2% 

146 
10,2% 

126 
8,9% 

100 
7,7% 

111 
8,6% 

145 
10,5% 

135 
10,2% 

Periurbana 6 
0,5% 

3 
0,2% 

5 
0,3% 

2 
0,14% 

1 
0,08% 

3 
0,2% 

3 
0,2% 

1 
0,08% 

TOTAL 1322 1401 1427 1423 1306 1285 1381 1318 

Fonte: SINAN-TABNET, 2018 
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Quanto à idade, indivíduos da fase economicamente 

produtiva foram os mais atingidos. A existência de jovens 

adultos bacilíferos indica a ocorrência de transmissão recente. 

Esse padrão epidemiológico difere do encontrado em países 

europeus, em que a doença tem sido mais bem controlada e 

atinge uma camada mais idosa da população (CAVALCANTE; 

SILVA; 2013). 

No entanto, é importante lembrar que a prevalência da 

infecção por tuberculose varia na comunidade não somente 

com o sexo e a idade, mas também com seu estrato 

socioeconômico. A ocorrência da tuberculose também está 

associada indiretamente com variáveis referentes ao Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita, índice de desenvolvimento 

humano (IDH) e acesso a saneamento básico em nível de 

países (SAN PEDRO; OLIVEIRA, 2013).  

Quanto ao grau de escolaridade, predominou-se o 

ensino fundamental incompleto, como corroborado por outros 

estudos de delineamento semelhante realizados no Brasil 

(FERREIRA et al., 2013).  O baixo grau de instrução dos 

pacientes pode influenciar negativamente na aquisição de 

informações, configurando-se como um fator determinante para 

o aumento da vulnerabilidade social ao qual o indivíduo está 

exposto. O grau de instrução favorece um maior entendimento 

e apreensão dos conhecimentos levantados sobre o viver com 

a doença ou o estar doente. Vale ressaltar que a baixa 

escolaridade poderia aumentar a vulnerabilidade à TB ao refletir 

acesso individual e desigual à informação, aos bens de 

consumo e ao próprio serviço de saúde, funcionando como um 

marcador de precárias condições de vida e maior 

vulnerabilidade à TB (ARAÚJO et al., 2013).  
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Além disso, pessoas que residem em locais pequenos, 

pouco ventilados, com aglomerações, compartilhamento de 

cômodos por longos períodos também estão sob maior risco de 

exposição (MENDONÇA;FRANCO, 2015).  

A relação entre indicadores socioeconômicos e 

tuberculose parece ser influenciada tanto pela agregação 

espacial, como por características particulares das áreas 

geográficas (SAN PEDRO; OLIVEIRA, 2013).  

Uma vez que a densidade populacional difere entre as 

áreas rurais e as urbanas, espera-se que a oportunidade de 

exposição e o risco de infecção sejam diferentes. Neste estudo, 

a incidência foi maior na zona urbana corroborando com o 

PNCT (DEVIT/SVS/MS) elegeu alguns grupos como especiais 

para a tuberculose. São eles: as pessoas vivendo com 

HIV/AIDS, as pessoas privadas de liberdade, a população em 

situação de rua, os indígenas e os profissionais de saúde, onde 

estes em sua maioria moram em áreas urbanas (BRASIL, 

2017). 

Ao analisar a forma clínica, dados da literatura vêm ao 

encontro do presente estudo, com destaque para forma 

pulmonar (84,2%)(Tabela 3). É estimada, na população geral, 

que cerca de 80% dos casos de TB sejam da forma pulmonar e 

20% sejam extra-pulmonar (BRASIL, 2017). O referido dado foi 

semelhante aos 92,40% no país (ALMEIDA et al., 2014) e  em 

estudo realizado em Santa Catarina (95,5%) ( COSTA et al., 

2018). 
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Tabela 3. Distribuição do número de casos novos por ano de 

diagnóstico notificados de acordo com a forma clínica. 
 

Forma clínica 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

 
TOTAL 

Ignorado - - 2 11 28 31 26 35 133 
(1,2%) 

Pulmonar 1131 1222 1187 1201 1091 1070 1139 1109 9.150 
(84,2%) 

Extrapulmonar 160 155 210 195 173 167 187 152 1399 
(12,9%) 

Pulmonar 
+ 

Extrapulmonar 

31 24 28 16 14 17 29 22 181 
(1,7%) 

Fonte: SINAN-TABNET,2018. 

 

Neste estudo durante o período avaliado foi registrado 

uma elevada porcentagem de não realização da cultura de 

escarro (9.074 casos  corresponde 83,5%)  e valores 

confirmação laboratorial por  baciloscopia (6737 casos 

corresponde 62,%) (Tabela 4). Pesquisa realizada por Ferri e 

colaboradores (2014) corrobora nossos achados, relevando 

que a cultura não foi realizada na maior parte dos casos 

(86,2%), pelo fato da cultura de escarro, ser considerado um 

exame complexo e de alto custo comparada com a 

baciloscopia. Coerentes com o exposto, estudos reafirmam que 

as vantagens da baciloscopia são o baixo custo, e as 

desvantagens da cultura é o longo tempo para o resultado. 

Além disso, a cultura é o método diagnóstico considerado 

padrão ouro para confirmação da tuberculose, com elevada 

sensibilidade e  especificidade para o diagnóstico da 

tuberculose. Contudo, é pouco utilizada no processo de tomada 

de decisão clínica, devido à demora em obtenção do resultado, 

em virtude da reprodução lenta do bacilo.  
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Tabela 4. Distribuição do número de casos novos por ano de 

diagnóstico notificados de acordo com a confirmação 

laboratorial. 
 

Confirmação  
laboratorial 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
TOTAL 

Sem 
confirmação 
laboratorial 

 
513 

 
507 

 
565 

 
565 

 
523 

 
468 

 
508 

 
477 

4126 
(38%) 

Com 
confirmação 
laboratorial 

 

809 
 

894 
 

862 
 

858 
 

783 
 

817 
 

873 
 

841 

6737 
(62%) 

Fonte: SINAN-TABNET,2018. 

 

Segundo a OMS (2016) aponta que, no mundo, 10,4 

milhões de pessoas foram diagnosticada com tuberculose em 

2015, e mais de 1 milhão chegaram ao óbito em razão da 

doença.  

No Brasil, em 2015, foram registradas 4.543 mortes por 

causa da doença. No mesmo ano, os estados que 

apresentaram os maiores riscos para o óbito por tubérculo 

foram os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas e 

Pará, correspondendo a 5; 4,5; 3,2 e 2,6 a cada 100 mil 

habitantes respectivamente ( GARRIDO et al, 2015).  

Assim neste estudo, o encerramento dos casos por cura 

foi prevalente 58,9 %, correspondendo 6.395 casos 

confirmados, mas também destacou-se a porcentagem de 

abandono (14,1%) e óbito por tuberculose (3,7%)(Tabela5). Em 

outro estudo Angellotti e colaboradores (2013) realizado no 

Brasil observou-se que ao final do acompanhamento, a situação 

de encerramento foi de cura em 68,8% dos casos, enquanto 

abandono do tratamento ocorreu em 9,7% dos casos, óbito do 

paciente por tuberculose (2,0%) ou por outras causas (6,8%).  

 



ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS 
 DA TUBERCULOSE NO ESTADO DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 2010 A 2017 

72 
 

Tabela 5. Distribuição do número de casos novos por ano de 

diagnóstico notificados de acordo com a situação de 

encerramento. 
 

Situação 
encerramento 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
TOTAL 

Ignorado/ 
Branco 

17 19 37 56 116 120 198 588 1.151 
(10,6%) 

Cura 858 898 922 931 814 794 815 363 6.395 
(58,9%) 

Abandono 195 224 245 259 184 149 162 112 1.530 
(14%) 

Óbito por 
tuberculose 

50 53 51 49 56 56 44 39 398 
(3,7%) 

Óbito por 
outras causas 

34 27 46 44 30 42 33 29 285 
(2,6%) 

Transferência 165 173 117 75 88 99 104 167 988 
(9%) 

TB-DR 3 6 7 7 10 17 18 15 83 
(0,8%) 

Mudança de 
esquema 

terapêutico 

- 1 - 1 - 4 4 1 11 
(0,1%) 

Falência - - - 1 - 2 1 - 4 
(0,1%) 

Abandono 
Primário 

- - 2 - 8 2 2 4 18 
(0,2%) 

Fonte: SINAN-TABNET,2018. 

 

De acordo com Pinto et al. (2017), a letalidade hospitalar 

por tuberculose ser superior em indivíduos com idades mais 

avançadas é justificável, em razão da maior vulnerabilidade no 

envelhecimento. 

As mortes por tuberculose são consideradas evitáveis, e 

a mortalidade pela doença é inaceitavelmente elevada (WHO, 

2016). O Brasil ocupa a 18ª colocação entre os 22 países de 

alta carga de TB priorizados pela OMS, representando 0,9% 

dos casos estimados no mundo.Embora a mortalidade por 

tuberculose no Brasil tenha reduzido 21,4%, entre 2004 e 2014, 
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alguns indicadores refletem a qualidade dos serviços de saúde 

(LIMA et al., 2016). Nesse contexto, em 2015, apenas 68,9% 

dos casos novos de TB foram submetidos à testagem para HIV 

. Ainda em 2015, o número de retratamentos de tuberculose 

mostrou-se alarmante no país. No período, notificaram-se 

12.337 casos de retratamento, representando 16,3% do total de 

casos notificados no Brasil (BRASIL, 2016b). 

No período que compreende esse estudo, foram 

notificados 864 casos de coinfecção TB-HIV (8%), semelhante 

aos 8,68% entre 2008-2012 no Brasil (ALMEIDA et al, 2014). 

Nesse sentido, a tuberculose associada ao HIV alterou as 

perspectivas de controle da tuberculose no mundo, levando a 

um aumento na incidência da tuberculose e em sua morbidade 

e mortalidade (MAGNABOSCO et al., 2016; SILVA et al., 2015). 

O risco da infecção tuberculosa progredir para a doença é de 

aproximadamente 10% ao longo da vida do indivíduo 

imunocompetente. Na presença da coinfecção com o HIV, essa 

progressão é estimada em 10% ao ano. Os indivíduos com 

tuberculose e com infecção pelo HIV apresentam taxas de 

mortalidade 2,4 a 19,0 vezes mais elevadas que os sem a 

coinfecção. Isto se deve ao desenvolvimento da 

multirresistência aos tuberculostáticos, o que agrava a situação 

dos doentes, amplia o tempo necessário para o tratamento e, 

consequentemente, eleva os custos das ações de controle 

(MIRANDA et al., 2017). 

Outras comorbidades estiveram presentes como 

alcoolismo (22,8%) , tabagismo (8,74%), diabetes (8%) e uso 

de drogas ilícitas (3,6%). Neste sentido, o alcoolismo, o 

tabagismo e o uso de drogas ilícitas também parecem aumentar 

o risco de tuberculose ativa (FARGA; CAMINERO, 2011). 

Segundo a OMS, o diabetes triplica o risco de tuberculose e os 
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casos de tuberculose em portadores de diabetes têm piores 

desfechos (WHO, 2016). Um artigo de revisão, publicado no 

Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, em 2013, alerta 

para uma possível associação bidirecional e para uma maior 

relevância dessa associação nos países em desenvolvimento 

(BAGHAEI et al, 2013). 

Além disso, as comorbidades são importantes fatores de 

mau prognóstico, impondo condições clínicas mais graves e 

maior dificuldade diagnóstico e tratamento, sendo necessário 

uma demanda de  práticas e estratégias na assistência 

específicas para o acompanhamento e adesão ao tratamento. 
 . 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados deste estudo possibilitaram analisar as 

características dos casos notificados da tuberculose de 2010 a 

2017 no Estado da Paraíba, com a confirmação de 10.863 

casos novos da doença. 

Notou-se que as taxas de incidência de notificadas de TB 

no Estado da Paraíba foram  maiores em João Pessoa e 

Campina Grande  durante os anos 2010 a 2017 e  tiveram 

pequenas oscilações de um ano para outro. Apresentando a 

maior incidência no ano de 2012 e menor incidência em 2015.  

Com predomino a faixa etária de 20 a 39 anos, expondo-se que 

o maior números de casos novos infectados foi o sexo 

masculino, moram na zona urbana e com ensino fundamental 

incompleto, com a prevalência dos casos forma clínica 

pulmonar, com confirmação laboratorial da doença  e evolução 

a cura na maioria dos pacientes notificados.  
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Os valores obtidos no estudo podem ser comparados 

aos relatados na literatura, guardadas as diferenças 

epidemiológicas e as características dos estados brasileiros. 

Além disso,  destaca-se a importância das  notificações  

para que a partir destes resultados poderão desencadear ações 

educativas e busca ativa da redução do índice de portadores de 

tuberculose no estado e auxiliar na reversão do cenário atual. 
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RESUMO: Esse estudo teve o objetivo de descrever as 
características da mortalidade infantil por malformações 
congênitas. Estudo transversal, realizado com dados do 
Sistema de informações sobre mortalidade (SIM) e nascidos 
vivos (SINASC). A população de estudo foi composta pelos 
óbitos de menores de um ano, filhos de mães residentes no 
Recife (PE), que tiveram malformações congênitas como causa 
de morte. O período de estudo foi dividido em dois períodos, 
1999 a 2007 e 2008 a 2016. Foram calculadas proporções, 
taxas e variações relacionadas às caracteristicas maternas e da 
criança com auxílio do Epi Info™ 7.1.5.0.  Entre 1999 a 2016 
ocorreram 1362 óbitos, a maioria de 1999 e 2007 (n=695; 
51,0%). A escolaridade mais frequente no primeiro  momento 
era de 4-7 anos de escolaridade (n=244; 38,2%) e 8-11 anos no 
segundo (n=348; 52,5%), faixa etária de 20 anos de 1999-2007 
(n=525; 77,7%) seguida de aumento (n=546; 82,0%). O 
componente etário neonatal precoce foi o mais frequente no 
primeiro (n=317; 45,6%) e segundo período (n=286; 42,9%). As 
doenças do sistema circulatório foram responsáveis por 257  
(37,0%) e 210 óbitos (31,5%), respectivamente. Os óbitos de 
mães com mais anos de escolaridade e adultas apresentaram 
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maior frequência. As doenças do sistema circulatório foram por 
todo o período a maior causa de morte e crianças do sexo 
masculino são a maioria entre os óbitos.  
Palavras-chave: Mortalidade infantil; Malformações 

congênitas; Sistemas de informações em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A mortalidade infantil é um importante indicador das 

condições de saúde de uma população (GONZALEZ; 

GILLESKIE, 2017). No mundo, as taxas de mortalidade infantil, 

apresentaram declínio estimado em 64,8 óbitos por 1.000 

nascidos vivos em 1990 para 30,5 óbitos por 1.000 nascidos 

vivos em 2016. Essa mudança ocorreu em função de 

investimentos no setor de saúde e em outros setores, como 

nutrição, educação, água, higiene, saneamento e infraestrutura, 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).  

A ocorrência de óbitos no primeiro ano de vida tem como 

um dos principais motivos as malformações congênitas 

(BASAVANTHAPPA et al., 2017). Em todo o mundo, 6% dos 

óbitos infantis têm as malformações congênitas como causa 

(BOYLE et al., 2018).  

Estima-se que um em cada 33 nascidos vivos apresente 

ao nascimento alguma malformação, contabilizando 3,2 

milhões de nascimentos com defeitos por ano (WORDL 

HEALTH ORGANIZATION, 2017). A prevalência é relevante em 

países desenvolvidos e em desenvolvimentos (SINGH et al., 

2014).  Na Índia a cada 10.000 nascidos vivos, 230 possuem 

algum tipo de defeito, enquanto na Inglaterra correspondem a 

163 nascidos por cada 10.000 (GLINIANAIA; TENNANT; 
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RANKIN, 2017). No Brasil, é responsável por cerca de 90 casos 

para cada 10.000 (BRASIL, 2018).   

As malformações congênitas são condições que 

acometem o feto na vida intrauterina e comumente se 

desenvolvem até o final do primeiro trimestre da gestação 

(NAVANEELAN; PEARSON; JANZ, 2016). O diagnóstico é 

mais frequente no decorrer do primeiro ano de vida, pois 

algumas malformações demandam de um tempo maior para 

serem identificadas. Essa demora pode dificultar a detecção do 

problema ao nascimento (EGBE, 2015).  

As causas das malformações congênitas podem ter 

origem genética, ambiental, nutricional ou surgirem após 

infecções virais, mas muitos motivos permanecem 

desconhecidos (PAL et al., 2015; ELIZABETH et al., 2017; 

FELDKAMP et al., 2017). A combinação entre fatores genéticos 

ou ambientais, além da interação que é possível ocorrer entre 

eles, podem ser responsáveis pelos fatores de risco ainda 

desconhecidas desses óbitos (GLINIANAIA; TENNANT; 

RANKIN, 2017).  

Em diversos países, as principais causas de mortalidade 

infantil estão relacionadas a problemas no período perinatal, 

malformações congênitas, doenças infecciosas e acidentes (XU 

et al., 2014).  Nos Estados Unidos, as malformações 

congênitas, em 2013, corresponderam a 20% dos óbitos 

(MATHEWS; MACDORMAN; THOMA, 2015). Na China, em 

2015, foi responsável por 19,7% dos óbitos infantis, sendo a 

principal causa de morte infantil (HE et al., 2017; WANG et al., 

2017).  

No Brasil, as malformações constituem a segunda causa 

de mortalidade infantil, sendo responsáveis por mais de 20% 

dos óbitos em crianças menores de 01 ano indicando a 
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necessidade de estratégias específicas nas políticas de saúde 

(LANSKY et al., 2014).  

Os fatores de risco relacionados às malformações são 

diversos. O consumo de pesticidas parece sugerir relação com 

malformações congênitas cardiovasculares e do sistema 

nervoso central em áreas com intensa atividade agrícola 

(CREMONESE et al., 2014). O risco de desenvolvimento de 

malformações congênitas aumentam na presença de 

sobrepeso e obesidade materna (PERSSON et al., 2017).  

A aplicação de medidas de controle, quando adotadas, 

demonstram influenciar na diminuição da ocorrência de 

algumas malformações. A suplementação nutricional de 

mulheres no período pré-gestacional e gestacional é uma 

estratégia que diminui o risco de malformações (FENG et al., 

2015). A utilização de niacina, por exemplo, pode prevenir 

malformações vertebrais e cardíacos (SHI et al., 2017).   

As informações acerca das características 

epidemiológicas dos óbitos por malformações congênitas são 

importantes para que possa haver maior  conhecimento sobre 

essa causa de morte (CORREA et al., 2014). O objetivo deste 

trabalho é descrever as características da mortalidade infantil 

por malformações congênitas no Recife, Pernambuco, no 

período de 1999 a 2016.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo, realizado 

com dados provenientes dos Sistema de informações sobre 

mortalidade (SIM) e nascidos vivos (SINASC). A declaração de 

nascido vivo fornece variáveis relacionadas à criança, gestante 

e sociodemográficas. A declaração de óbito fornece dados 
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sociodemográficos e características do óbito. A população de 

estudo foi composta por crianças nascidas vivas que foram a 

óbito durante o primeiro ano de vida e que tiveram como causa 

de óbito malformações congênitas classificadas no Capítulo 

XVII (Q00 – Q99) do Código Internacional de Doenças – CID 

10, que possui informações sobre doenças e problemas de 

saúde. 

As causas dos óbitos foram agrupadas segundo as 

seguintes categorias da CID-10: Q00-Q07 (malformações 

congênitas do sistema nervoso; Q20-Q28 (malformações 

congênitas do aparelho circulatório; Q30-Q34 (malformações 

congênitas do aparelho respiratório; Q35-Q37 (fenda labial e 

fenda palatina); Q38-Q45 (outras malformações congênitas do 

aparelho digestivo); Q50-Q56 (malformações congênitas dos 

órgãos genitais); Q60-Q64 (malformações congênitas do 

aparelho urinário); Q65-Q79 (malformações e deformidades 

congênitas do sistema osteomuscular). A categoria Q10-Q28 

que corresponde as malformações congênitas do olho, ouvido, 

da face e do pescoço não foi incluída, pois, durante o período 

estudado não houve nenhum óbito decorrente de doenças 

desse grupo de doenças.  

Foram incluídos os óbitos de crianças com mães 

residentes no Recife (PE), capital do estado de Pernambuco, 

que possui população estimada de 1.625.583 habitantes em 

2016, sendo a 9ª capital mais populosa do país. Dividida em 94 

bairros aglutinados em 6 regiões político-administrativas (RPA) 

(IBGE, 2016).  

O período de estudo foi de janeiro de 1999 a dezembro 

de 2016. A escolha do período se deu pela disponibilidade das 

informações de saúde presentes nos bancos de dados dos 

sistemas de informação. Os dados anteriores ao ano de 1999 e 
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posteriores ao ano de 2016 não estavam disponíveis para 

consulta e coleta de informações. Os dados foram divididos em 

dois períodos: 1999 a 2007 e 2008 a 2016.  

 Fizeram parte do estudo variáveis referentes às 

características maternas (faixa etária, escolaridade), da 

gravidez (idade gestacional, tipo de gravidez e tipo de parto) e 

da criança (sexo, faixa etária, raça-cor e causa do óbito). Foram 

calculadas, por períodos de anos, as taxas de mortalidade e 

mortalidade proporcional por componente etário: neonatal 

precoce (0 a 6 dias de vida),neonatal tardio (7 a 27 dias de vida) 

e pós-neonatal (28 a 364 dias de vida).  

 Com os dados obtidos no SIM e Sinasc, foram 

calculadas as taxas de mortalidade infantil proporcional por 

faixa etária de todos os óbitos por malformações congênitas. Os 

cálculos foram realizados baseados nas orientações presentes 

no Manual de Vigilância do óbito infantil e fetal do Comitê de 

prevenção do óbito infantil e fetal. As taxas de mortalidade 

proporcional por componente etário foram calculadas da 

seguinte forma: Total de óbitos de crianças entre 0 a 6 dias de 

vida / nascidos vivos x 1000; total de óbitos de crianças entre 7 

a 27 dias de vida / nascidos vivos x 1000 e total de óbitos de 

crianças entre 28 e 364 dias de vida / total de nascidos vivos x 

1000. Foram calculadas as taxas de variação expressas pela 

fórmula: (Valor observado no segundo período – valor 

observado no primeiro período) / Valor observado no primeiro 

período x 100. 

Foi utilizado o software Epi Info™ 7.1.5.0. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal de Pernambuco (CAEE 

90070218.2.0000.52080). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De 1999 a 2016 ocorreram 6.271 óbitos infantis, destes 

1.362 (21,7%) óbitos infantis foram decorrentes de 

malformações congênitas, a maioria de 1999 a 2007 (n=695; 

51,0%). As mortes no primeiro ano de vida eram causadas 

principalmente por infecções, desnutrição, diarreias e 

desidratação. No entanto, a partir de 2010 as principais causas 

passaram a ser a prematuridade, malformações congênitas, 

infecções perinatais e asfixia/hipóxia (FRANÇA et al., 2016). 

No primeiro período deste estudo, as malformações 

foram responsáveis por 16,9% (3,2 óbitos por 1.000 nascidos 

vidos) das mortes no primeiro ano de vida. No final do período, 

corresponderam a 26,6% (3,3 óbitos por 1.000  nascidos vivos) 

(Tabela 1). Em Aracaju (SE), a malformação congênita 

representou cerca de 13,0% de todas as mortes com variações 

que passaram de 3,3 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2001-

2005 para 4,3 por 1000 nascidos vivos em 2006-2010 

(CARVALHO et al., 2015).  

A diminuição da mortalidade infantil por malformações 

congênitas é uma das metas de desenvolvimento sustentável 

para 2030 (WORDL HEALTH ORGANIZATION, 2017).  Um 

estudo que analisou estimativas de óbitos por malformações 

congênitas em sistemas de informações identificou que o total 

desses óbitos pode ser ainda maior, pois as malformações nem 

sempre não são dadas como a causa do óbito (BOYLE et al., 

2018). Os defeitos cardíacos, por exemplo, geralmente 

possuem diagnóstico motivado por sinais e sintomas do 

lactente afetado ao longo da vida (EGBE, 2015). 

Nota-se a importância das malformações congênitas 

para o óbito infantil, com destaque para o componente neonatal 
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precoce, que foi o mais frequente no primeiro (n=317; 45,6%) e 

segundo período analisado (n=286; 42,9%). Quando 

comparados o primeiro e o segundo período, observou-se uma 

redução de 10% neste estudo. O componente neonatal tem um 

papel importante na mortalidade infantil (FRANÇA et al., 2016). 

Os óbitos infantis ocorrem principalmente no primeiro mês de 

vida. E as causas perinatais, influenciadas por fatores ligados à 

gestação, ao parto e pós-parto, são as principais causas para a 

sua ocorrência (LANSKY et al., 2014). Um estudo identificou 

que as malformações foram responsáveis por 14% de todas as 

mortes neonatais (P=0,0001). Ao estimar a mortalidade por 

malformações congênitas em uma pesquisa, foi verificado que 

49% dos óbitos de crianças menores de um ano estavam entre 

0 e 6 dias de vida  (BOYLE et al., 2018).  A realização de 

diagnóstico e tratamento precoce, quando necessário, podem 

prevenir mortes neonatais e aumentar o tempo de vida 

(PRAJAPATI et al., 2015).  

 

Tabela 1. Proporção e taxa de mortalidade infantil por 

malformações congênitas (por 1.000 nascidos vivos) segundo 

componente etário do óbito. Recife, 1999 a 2016          (continua) 

 1999 a 2007 2008 a 2016 
Δ% 

Componente n TMI n TMI 

 (n=695) (N=667) n TMI 

Neonatal 

precoce 45,6 1,5 42,9 1,4 -10 -7 

Neonatal tardio 16,3 0,5 15,3 0,5 -10 0 

Pós-neonatal 38,1 1,2 41,8 1,4 5 17 

 

Observou-se que a escolaridade mais frequente no 

período de 1999 a 2007 foi de 4 a 7 anos de estudo (n=244; 
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38,2%) e 8 a 11 anos (n=348; 52,5%) de 2008 a 2016. A 

escolaridade materna pode contribuir para o melhor 

discernimento da mãe em relação a necessidade de cuidados 

anteriores e posteriores à gestação (FONTOURA; CARDOSO, 

2014).  

 A faixa etária materna a partir de 20 anos de idade foi 

superior nos dois períodos, com 525 óbitos (77,7%) no primeiro 

momento e 546 (82,0%) no segundo instante. Um trabalho que 

analisou a prevalência de malformações congênitas em 

extremos de idade materna verificou que a prevalência em 

mães com 35 anos ou mais foram 6,64 (IC95% 5,55 ~ 7,93), 

6,83 (IC 95% 5,63 ~ 8,30), 4,06 (95% IC 2,09 a 7,90) e 7,54 

(IC95% 4,02 a 14,11), respectivamente, em comparação às 

mães com idade entre 25 e 29 anos. O risco de mães com mais 

de 35 anos foi de quatro a sete vezes maior quando 

comparadas com mulheres entre 25 e 29 anos (ZHANG et al., 

2017).  

Foi observado neste estudo que o maior número de 

óbitos ocorreu em partos realizados entre 37 e 41 semanas de 

gestação. No primeiro período analisado, 374 (55,9%) óbitos 

foram identificados e no segundo período foram 357 (54,8%). 

Óbitos, no entanto apresentou redução na variação 

proporcional entre os períodos (5%). Um estudo concluiu que o 

diagnóstico de malformações no pré-natal pode influenciar no 

nascimento mais cedo (38,1 ± 0,11 vs. 39 ± 0,14 semanas, p = 

<0,001) quando comparados às descobertas no período pós-

parto (PEYVANDI et al., 2017). Outro trabalho constatou que 

gestações inferiores a 32 semanas (42,6%) demostraram ter 

associação (OR 12,08; IC95% 2,30-63,38) com o óbito infantil. 

Embora o baixo peso ao nascer esteja associado muitas vezes 

à prematuridade, neste mesmo estudo foi observado que 
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crianças nascidades com menos de 32 semanas de idade 

gestacional tiveram mais chances de morrer (12 vezes) quando 

comparadas às crianças com baixo peso ao nascer (8 vezes). 

Esses aspectos estão diretamente relacionados às condições 

maternas e à assistência pré-natal, que, por sua vez, atendem 

a vários determinantes e condições de mortalidade infantil, 

potencialmente redutíveis devido ao pré-natal 

adequado.  (KROPWIEC et al., 2017).  

A grande maioria das gestações foram do tipo única, 

tanto de 1999 a 2007 (n=655; 96,6%), quanto de 2008 a 2016 

(95,9%). No entanto, outro estudo constatou que gestações 

gemelares tinham uma tendência aumentada para a 

mortalidade neonatal em comparação com nascimentos únicos 

(OR: 1,5, intervalo de confiança de 95% 0,94-2,5), e após o 

período neonatal até 36 anos a tendência foi invertida (hazard 

ratio 0,8, 95% intervalo de confiança 0,5 a 1,2). Esse 

comportanto pode ocorrer pelo padrão de mortalidade de 

gemelares na vida intrauterina (HERSKIND et al., 2017). 

O parto cesáreo foi mais frequente, no período de 1999 

a 2007 apresentaram 352 óbitos (52,2%), no período seguinte 

foi observado 395 (59,9%). Na comparação entre os períodos, 

foi identificada uma variação crescente (12%) (tabela 2). A 

realização da cesariana deve ser baseada principalmente na 

existência de risco de vida para a mãe e/ou filho (MYLONAS; 

FRIESE, 2015). A escolha da via de parto de uma outra 

pesquisa que utilizou dados hospitalares é semelhante a este 

estudo, pois foi verificado que 14,3% ( p  ≤ 0,001) de um total 

de 1606 partos de crianças com malformações congênitas 

foram do tipo cesáreo (REIS et al., 2014). Fatores médicos, 

sociais, éticos, econômicos e médico-legais apresentam 

influência na escolha do tipo de parto  Tanto no parto 
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espontâneo quanto na cesárea eletiva, a morbimortalidade está 

significativamente associada à idade gestacional, são 

observadas menores taxas de complicações em partos 

ocorridos entre a trigésima nona e quadragésima semana 

gestacional (MYLONAS; FRIESE, 2015).  

 

Tabela 2 - Óbitos infantis segundo características maternas e 

do parto. Recife, 1999 a 2016                                    (continua) 

Variáveis 1999 a 2007 2008 a 2016 

 

 

 

 n % n % Δ% 

Escolaridade (em anos) (n=639) (n=663)  

Sem escolaridade 

 

 6,1 12 1,8 -69 

1 a 3 35 5,5 20 3,0 -43 

4 a 7 244 38,2 168 25,3 -31 

8 a 11 239 37,4 348 52,5 46 

12 anos e mais 82 12,8 115 17,3 40 

      

Idade da mãe (em anos 

completos) (n=676) (n=666)  

10-19 151 22,3 120 18,0 -21 

20 e mais 525 77,7 546 82,0 4 

 

Idade gestacional (em 

semanas) 

 

(n=669) (n=652) 

      

< 22 3 0,4 7 1,1 133 

22 a 27 27 4,0 33 5,1 22 

28 a 31 53 7,9 53 8,1 0 

32 a 37 210 31,4 200 30,7 -5 

37 a 41 374 55,9 357 54,8 -5 

42 ou mais 2 0,3 2 0,3 0 
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Crianças do sexo masculino, não brancas e com peso 

igual ou menor que 2.499g apresentaram variação crescente da 

proporção dos óbitos entre os períodos (Tabela 3). Notou-se 

neste estudo, variação crescente (14%) da frequência do sexo 

masculino quando comparado ao feminino. Um estudo 

destacou o sexo masculino (52,9%) como mais frequente 

quando comparado ao feminino e apresentou maior risco de 

maneira isolada (EGBE, 2015). 

Esta pesquisa observou maior proporção de óbitos entre 

crianças não brancas no primeiro (n=401; 61,2%) e segundo 

(n435; 68,8%) período. A taxa de mortalidade infantil por 

malformação congênita em crianças não brancas (296 óbitos; 

3,78 por 10.000 nascidos vivos) superou a de crianças brancas 

(1025 óbitos; 2,78 por 10.000 nascidos vivos) (risco relativo 

[RR], 1,36; 95% CI, 1,20-1,55) em outro estudo realizado 

(COLLINS et al., 2017). Disparidades raciais podem ser 

responsáveis por desfechos de mortes infantis com padrões de 

vantagem de brancos sobre não brancos. Mulheres não 

brancas muitas vezes possuem menos acesso à saúde, além 

das desvantagem econômicas, ambientais e são discrimanadas 

devido a cor da pele. Esses fatores podem ocasionar resultados 

     

 

(continuação) 

Tipo de gravidez (n=678)  (n=663) 

Única 655 96,6 636 95,9 -3 

Dupla 23 3,4 27 4,1 17 

      

Tipo de parto N=674  N=659   

Vaginal 322 47,8 264 40,1 -18 

Cesáreo 352 52,2 395 59,9 12 
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desfavoráveis para o pré-natal, parto e pós-parto (RICE et al., 

2017). 

As crianças nascidas com mais de 2.499g foram a 

maioria dos óbitos (n=329; 51,8%) neste trabalho no primeiro 

período. No entanto os nascidos vivos com peso igual ou 

inferior a 2.499g estiveram em maior número (n=340; 51,1%) no 

segundo momento. Uma pesquisa verificou que as 

malformações congênitas contribuíram e explicaram 36% e 

23% das mortes no grupo de baixo peso ao nascer e maior que 

2.500g (grupo de 2.500 a 3.499g), respectivamente. Este 

mesmo trabalho concluiu que a exposição ao tabaco e 

privações maternas podem auxiliar a redução do baixo peso ao 

nascer e consequentemente a mortalidade dessas crianças 

(WATKINS; KOTECHA S; KOTECHA S.J., 2016). Crianças 

nascidas com baixo peso e com algum tipo de malformação 

pode apresentar maior risco de morte. Se necessária a 

utilização de recursos invasivos após o parto, cuidados 

preventivos devem ser realizados, pois a chance de morrer 

pode ser maior e medidas de controle podem ser importantes 

para reduzir esse risco (HOLLAND; MYERS; WOODS, 2015). 

 

Tabela 3. Óbitos infantis segundo características da 

criança. Recife, 1999 a 2016                 (continua)                                                                

 

Variáveis 

 

 

1999 a 2007 

 

 

2008 a 2016 

 

  

  N % n % Δ% 

    

Sexo (n=622) (n=646)  

Masculino 290 46,6 331 51,2 14 

Feminino 332 53,4 315 48,8 -5 
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 Raça-cor (n=655) (n-632)  

Branco 254 38,8 197 31,2 -22 

     (continuação) 

Não branco 401 61,2 435 68,8 8 

       

 Peso ao nascer (em gramas) (n=635) (n=665)  

≤ 2.499  306 48,2 340 51,1 11 

≥ 2.500  329 51,8 325 48,9 -1 

 

As doenças do sistema circulatório foram responsáveis 

por 257 (37,0%) e 210 (31,5%) mortes, nos dois períodos 

estudados, respectivamente. Essa categoria de doenças 

apresentou variação decrescente quando comparados os 

períodos (18%) (tabela 3). Na cidade de Salvador (BA) e região 

metropolina, foi observado que as cardiopatias congênitas 

apresentaram elevada prevalência entre nascidos vivos. Foi 

observado ainda que recém-nascidos prematuros, com baixo 

peso e presença de comorbidades apresentaram maior risco de 

mortalidade relacionada às cardiopatias congênitas. (LOPES et 

al., 2018). Um estudo com dados secundários do SIM e SINASC 

que teve o objetivo de descrever a ocorrência de cardiopatias 

congênitas, realizado entre 2006 e 2010, apontou as doenças 

cardíacas como as principais causas de óbitos (1,03 óbitos por 

1.000 nascidos vivos) em crianças com malformações 

congênitas. No entanto, os achados do trabalho sugeriram que 

esse resultado pode ser ainda maior, devido a dificuldade do 

diagnóstico no pré-natal e/ou horas depois do nascimento, 

sobretudo em casos menos graves da doença (CATARINO et 

al., 2017).  
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O diagnóstico pré-natal sugere melhora da sobrevida 

pré-operatória do recém-nascido, assim como recém-nascidos 

com diagnóstico pós-natal eram mais propensos a morrer de 

comprometimento cardiovascular (HOLLAND; MYERS; 

WOODS, 2015). Além disso, a utilização de exames de rastreio 

de doenças cardiovasculares logo após o nascimento sugere 

redução do total de óbitos por essa causa (ABOUK et al., 2017). 

 

Tabela 4. Distribuição dos óbitos infantis segundo causa do 

óbito. Recife, 1999 a 2016                                             

Causa básica do óbito 1999 a 2007 2008 a 2016  

      

 n % n % Δ% 

Malformações congênitas do 

sistema nervoso 127 18.3 97 14.5 -24% 

Malformações congênitas do 

aparelho circulatório 257 37.0 210 31.5 -18% 

Malformações congênitas do 

aparelho respiratório 35 5.0 39 5.8 11% 

Fenda labial e fenda palatina 5 0.7 4 0.6 -20% 

Outras malformações congênitas do 

aparelho digestivo 51 7.3 44 6.6 -14% 

Malformações congênitas do 

aparelho urinário 23 3.3 26 3.9 13% 

Malformações e deformidades 

congênitas do sistema 

osteomuscular 

49 7.1 81 12.1 65% 

Outras malformações congênitas 101 14.5 81 12.1 -20% 

Anomalias cromossômicas não 

classificadas em outra parte 
47 6.8 85 12.7 81% 

Total 695 100.0 667 100.0 -4% 
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Os óbitos de mães com mais anos de escolaridade e 

adultas apresentaram maior frequência. As doenças do sistema 

circulatório foram por todo o período a maior causa de morte e 

crianças do sexo masculino são a maioria entre os óbitos. Este 

trabalho apresentou uma descrição das características dos 

óbitos por malformações congênitas. Pretende-se a partir das 

resultados, trazer à luz os aspectos epidemiológicos dos óbitos 

infantis decorrentes de malformações congênitas e estimular o 

desenvolvimento de novos estudos. As malformações 

congênitas representam uma importante causa de mortalidade 

infantil, sendo necessária a discussão acerca dos seus 

possíveis fatores associados e com o intuito da redução da 

morbimortalidade por esse problema de saúde.  
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RESUMO: A hanseníase é considerada uma doença tropical 
negligenciada, relacionada fortemente às condições 
socioeconômicas da população. Trata-se de uma doença 
infectocontagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, 
de alta infectividade, baixa patogenicidade, e alto potencial 
incapacitante. A doença se manifesta principalmente por sinais 
e sintomas dermatoneurológicos. Assim, este estudo foi 
realizado para avaliar o perfil clínico-epidemiológico da 
hanseníase no estado da Paraíba no período de 2014 a 2017, 
tendo em vista a importância desse conhecimento para que os 
gestores e profissionais da saúde elaborem ações de detecção 
precoce e de controle, possibilitando a redução da prevalência 
desta doença. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica 
qualiquantitativa, descritiva, baseada em coleta de dados 
secundários, obtidos através do SINAN, com o objetivo de 
analisar e descrever o perfil dos pacientes com hanseníase na 
Paraíba, quanto à faixa etária, sexo, forma clínica, nervos 
afetados e classificação operacional. Foram notificados 1.919 
casos novos de hanseníase na Paraíba, predominando 
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pacientes do sexo masculino (56%) , com maior incidência na 
faixa etária de 50 a 59 anos, as formas predominantes foram 
dimorfa (27%) e tuberculóide (21,5%) , com a maioria dos 
pacientes multibacilares (59,45%) e com nervos afetados 
(85,46%) , porém maior parte sem lesões. Portanto, ressalta-se 
a importância do diagnóstico precoce, para a prevenção de 
incapacidades, e da educação permanente em saúde como 
forma de prevenção. 
Palavras-chave: Hanseníase. Epidemiologia. Sintomas 

clínicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase é uma doença de alta prevalência em 

países de clima tropical, considerada um problema de saúde 

pública em alguns países, de caráter infectocontagiosa, 

causada pela bactéria Mycobacterium leprae, sendo 

considerada uma doença tropical negligenciada, de notificação 

compulsória. Caracteriza-se por apresentar alta infectividade e 

baixa patogenicidade.  

Em sua retrospectiva histórica, a hanseníase era uma 

doença associada ao pecado e às impurezas. Pensava-se que 

a doença era transmitida por contato sexual, fruto do pecado  

(FREITAS, 2017). Silva et al., (2018) comprovam  que tatus 

infectados com M. leprae representam um potencial reservatório 

ambiental para transmissão da hanseníase, em consequência, 

as pessoas que caçam, matam, processam ou comem carne de 

tatu estão em maior risco de infecção pelo M. leprae. Para tanto, 

os esforços de pesquisa devem continuar a analisar os 

sucessos e desafios da integração de programas de controle de 

doenças (STANDLEY et al., 2018). Além disso, a hanseníase 
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está enfrentando restrições financeiras desde a declaração 

global de sua eliminação (TIWARE et al., 2018). 

A doença manifesta-se por sinais e sintomas 

dermatoneurológicos, o que pode gerar um alto grau de 

incapacidade caso não seja diagnosticada e tratada 

precocemente. Pode afetar também outros órgãos como fígado, 

testículos e olhos (BASSO, 2017). A manifestação clínica do 

paciente depende da resposta imune do hospedeiro ao M. 

leprae (AHUJA et al., 2018). Embora o M. leprae tenha a 

possiblidade de infectar muitos pessoas, são poucas que ficam 

doentes, o que pode ser atribuído, em parte, a influência da 

herança genética na resposta imune (AQUINO et al., 2018). Em 

um estudo qualitativo, Lima et al., (2018) realizado em unidades 

de referência para hanseníase em Pernambuco, destacam que 

pode se notar os desafios dos entrevistados com as práticas de 

autocuidado em hanseníase na face, mãos e pés, estão 

relacionados com a física, fatores ambientais, emocionais e 

sociais, como a falta de interesse ou tempo, baixa renda familiar 

e dificuldades causada por deficiências já instaladas. 

Para fins operacionais de tratamento para a hanseníase, 

a Organização Mundial da Saúde (1997), os doentes são 

categorizadas em paucibacilares (PB) ou multibacilares (MB), 

sendo a primeira a presença de até cinco lesões de pele com 

baciloscopia de raspado intradérmico negativo, quando 

disponível, enquanto a segunda é pela presença de seis ou 

mais lesões de pele ou baciloscopia de raspado intradérmico 

positiva. A classificação de Madri (1953) que são identificadas 

quatro formas clínicas da hanseníase, que diferem quanto ao 

tipo de resposta imune ao bacilo; hanseníase indeterminada 

(PB), tuberculóide (PB), dimorfa (MB) e virchowiana (MB). O 

Brasil utiliza as duas classificações. Entretanto, alguns 
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pacientes não  apresentam lesões facilmente visíveis na pele, 

e podem ter lesões apenas nos nervos (hanseníase 

primariamente neural), ou as lesões podem se tornar visíveis 

somente após iniciado o tratamento (Estratégia mundial para 

Hanseníase 2016–2020, OMS, 2017). Devido à isso a 

classificação de Madri seria a melhor opção para esses casos. 

Trata-se de uma doença curável, através da 

poliquimioterapia (PQT), composta por dapsona, rifampicina e 

clofazimina. Para estes autores, Duthie, Casper, Reed, (2018), 

um tratamento concomitante quimioterápico e imunoterapêutico 

em estado pós-exposição poderia fornecer impacto imediato, 

favorecendo não surgimento de doenças e evita a transmissão. 

O bacilo de Mycobacterium leprae ataca principalmente 

as células de Schawnn, do que decorre os sinais e sintomas 

dermatoneurológicos da doença. Afeta principalmente a pele, 

nervos periféricos e olhos. Entre as principais características da 

doença estão mancha hipocrômica na pele com alteração da 

sensibilidade, espessamento de nervos periféricos e 

baciloscopia positiva.  De acordo com o Ministério da Saúde 

(2010) a presença de um desses três sinais e sintomas é 

suficiente para confirmação do diagnóstico.  

Na prática clínica tem situações que podem exiger 

imensa paciência e persistência por parte do médico para 

chegar a um diagnóstico preciso e fornecer cuidado adequado 

ao paciente com hanseníase, evitando assim tratamento 

desnecessários e sem agravamento do quadro clínico 

(SATHIYA et al., 2016). As incapacidades físicas decorrentes 

da hanseníase podem ser altamente limitantes e, portanto, 

merecem grande atenção dos serviços de atendimento em 

saúde (FARIA et al., 2015). O Teste Rápido NDO-LID e o ELISA 

específico para o antigénio do M. leprae são ferramentas úteis 
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para ajudar no diagnóstico de pacientes com hanseníase, 

especialmente para aqueles Multibacilares (CHEN et al., 2018). 

No Brasil o total de 22.940 casos novos de hanseníase 

foram notificados (SINAN-TABNET, 2018). A doença possui 

maior incidência nas regiões Norte e Nordeste em decorrência 

dos níveis mais baixos de escolaridade e má distribuição de 

renda (FREITAS; XAVIER; LIMA, 2017). O perfil da hanseníase 

no Estado da Paraíba reflete elevada prevalência, que atingiu 

433 casos novos por 100 mil habitantes, registrados no ano de 

2017. A grande prevalência da hanseníase reflete a dificuldade 

de acesso aos sistemas de saúde (CAMPOS et al., 2018).  

A estratégia global para a hanseníase 2016-2020, 

lançada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) objetiva: 

fortalecer o controle e as parcerias do governo, combater a 

hanseníase e suas complicações, enfrentar a discriminação e 

promover a inclusão. Porém, apesar do declínio da incidência 

global, novos casos continuam a surgir nos países endêmicos 

(OMS, 2016). 

Assim, destaca-se a importância de obter dados 

atualizados sobre o perfil epidemiológico dos pacientes com 

hanseníase, com intuito de analisar os fatores que contribuem 

para a permanência dessa endemia no Estado, além de auxiliar 

na elaboração de estratégias de prevenção e promoção da 

saúde. Portanto, o presente estudo tem como objetivo 

caracterizar o perfil clínico-epidemiológico da hanseníase no 

Estado da Paraíba entre os anos de 2014 a 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo investigativo, documental, de 

abordagem descritiva quantitativa,  direcionado à análise do 
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perfil clínico-epidemiológico de pacientes com hanseníase no 

Estado Paraíba. Foram utilizados dados secundários obtidos 

através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação  

(SINAN), disponível na página do DATASUS (Departamento de 

Informática do SUS), do Ministério da Saúde,  por meio do 

programa TabNet win32 3.0.  

Esta base de dados disponibiliza dados de indicadores 

da saúde, que podem servir para análises subjetivas da 

situação sanitária, tomadas de decisão baseadas em 

evidências e elaboração de programas de ações de saúde 

(http://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude/tabnet). 

As variáveis analisadas foram: sexo (masculino e 

feminino), faixa etária,  forma clínica (indeterminada, 

tuberculóide, dimorfa e virchowiana), grau de incapacidade, 

classificação operacional (paucibacilares e multibacilares), 

esquema terapêutico, microrregião, lesões cutâneas e nervos 

afetados (lesões igual a zero, ≤5 e >5).  

Após a pesquisa dos indicadores, os dados foram 

tabulados em planilhas do Microsoft Excel 2010, para cálculo 

de porcentagem, confecção de gráficos e tabela para serem 

analisados qualiquantitativamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A região Nordeste é a que apresenta uma endemicidade 

bastante considerável para hanseníase. Enquanto no estado da 

Bahia durante o período de 2001-2014, um total de 40.060 

casos novos de hanseníase foram relatados, uma média de 

2.861 casos/ ano (SOUZA et al., 2018). No período de 2014 a 

2017, na Paraíba, foram notificados 1.919 casos novos de 

hanseníase por 100.000 mil habitantes. O ano de 2014 
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apresentou o maior número de casos novos notificados, sendo 

um total de 580 (30,22%) e a média por ano 480. Sendo a maior 

proporção de casos na faixa etária de 50 a 59 anos, com 361 

casos novos (18,8%) entre o ano de 2014 a 2017. A Figura 1 

mostra a comparação entre  a faixa etária de  10 a 14 anos em 

comparação com a faixa etária de 50 a 59 anos. 

A hanseníase é mais incidente em adultos, já que o 

Mycobacterium leprae possui um longo período de incubação. 

Já a detecção na faixa etária menor de 15 anos indica 

exposição precoce e alta endemicidade (CAMPOS, 2018).  

Observa-se que no período analisado houveram, na Paraíba, 

109 casos novos em menores de 15 anos, concluindo-se que a 

endemia nessa faixa etária não é muito alta.  

 

Figura 1.  Distribuição de casos novos de hanseníase na faixa 
etária mais jovem (10 a 14 em anos) em comparação com a 
faixa etária de 50 a 59 anos. 

 
Fonte: SINAN-TABNET. 2018  
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Em relação ao sexo, há uma prevalência significativa em 

relação ao sexo masculino na paraíba, conforme a figura 2, que 

apresentou 1.068 casos novos (56%)  entre 2014 e 2017, em 

contraste com o sexo feminino, que apresentou 851 casos 

novos (44%) nesse mesmo período. Reis, Castro, Fernandes 

(2017), neste estudo quanto aos dados sociodemográficos, 

entre eles se encontra o genêro, os homens foram mais 

comumente afetados pela hanseníase. Estudo recente com 

mulheres brasileiras, Alvarenga Niitsuma, Fernandes, Lana,  

(2018), sugerem que o polimorfismo receptor Toll-like 1 (TLR1), 

este envolvido na resposta imune, foi associado com uma maior 

proteção contra a hanseníase em mulheres. 

 

Figura 2. Distribuição de casos novos de hanseníase 
confirmados/notificados segundo gênero. 

 
Fonte: SINAN-TABNET. 2018 
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Assim, pode-se dizer  que na população masculina 

apresenta uma maior exposição e risco de contato com 

indivíduos doentes, o que facilita a propagação da doença. 

Além disso, as mulheres apresentam uma resposta imunológica 

mais eficiente ao Mycobacterium leprae do que os homens, que 

justifica também a menor gravidade da hanseníase no sexo 

feminino (BASSO, 2017). 

A caracterização da doença por sexo permite indicar 

diferenças de acesso em termos da capacidade de alcance do 

programa e da capacidade da população em utilizar os serviços 

de saúde. Além disso, é possível identificar variações na carga 

de hanseníase entre os grupos populacionais e também discutir 

se estão ligadas a processos socioeconômicos, como a 

diferença de acesso e oportunidades (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). Segundo as recomendações da OMS, a análise 

epidemiológica segundo sexo é essencial para auxiliar na 

implementação de políticas públicas para enfrentamento da 

hanseníase (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

A caracterização baciloscópica e operacional indica 

maior ocorrência de reações hansênicas em pacientes com 

baciloscopia positiva e igualmente a multibacilar (SANTOS at 

al., 2018). Na figura 3, multibacilar predominou com 1.141 

(59,45%), ressalta a relevância dessa classe ser prevalente, já 

os paucibacilares apresentaram um total de 777 casos  (40,5%) 

e apenas um (0,05%) caso foi ignorado em relação à 

classificação operacional diagnóstica. Portanto, trata-se de um 

indicativo de diagnóstico tardio, evidenciando que a rede de 

atenção básica à saúde ainda apresenta falhas na detecção 

precoce dos casos na fase inicial da doença (BASSO, 2017). Le 

et al., (2018), fizeram um estudo retrospectivo de 

Monitoramento e detecção da lepra pacientes no sudoeste da 
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China no período de 2010-2014 por meio da combinação de 

antígenos, foram detectados 88,4% dos pacientes com lepra 

multibacilar, em contraste com 59,9% na hanseníase 

paucibacilar. 

 

Figura 3. Casos Novos por Classe Operacional pela 

classificação da OMS (2014-2017) 

 
Fonte: SINAN-TABNET. 2018   
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orofaringe. Para que a transmissão ocorra, é necessário contato 

direto e prolongado com o indivíduo não tratado ( MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2010). A presença de DNA bacteriano na 

raspagem dérmica  lóbulo da orelha em pessoas assintomáticas 

com contatos domicialiares  sugere infecção subclínica e, 

portanto, contatos com PCR de tempo real positivo devem ser 

monitorados para desenvolvimento de doenças de hanseníase 

no futuro (GAMA et al., 2018). 

Govindharaj, Srinivasan, Darlong, (2018) analisaram a 

percepção dos pacientes com hanseníase, quando 

diagnosticados pela primeira vez tiveram múltiplos sentimentos 

de medo, ansiedade, e tristeza. Nesta perspectiva, vale 

ressaltar que o conhecimento a respeito da doença e o 

tratamento mais rápido auxilia na melhora da percepção pelos 

pacientes. Quando o paciente inicia o tratamento, ele deixa de 

transmitir a doença, pois os bacilos são mortos já nas primeiras 

doses da medicação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), o que 

evidencia a importância da detecção e tratamento precoces.  

Em relação à forma clínica da doença, conforme a tabela 

1, o maior número de casos novos notificados foi da forma 

dimorfa, com 518 casos novos (27%), seguida da forma 

tuberculoide, com 412 casos (21,5%), virchowiana, com 310 

casos (16,2%), e indeterminada, com 272 casos novos  

(14,2%). Obteve-se 175 casos classificados como ignorados  

(9,1%), e 232 casos não classificados (12%). 

As manifestações clínicas da forma dimorfa variam entre 

as características da forma tuberculoide e da forma 

virchowiana, podendo o paciente apresentar lesões na pele 

bem delimitadas, e lesões infiltrativas mal delimitadas e com  

muitos bacilos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

 



AVALIAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO 
ESTADO DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 2014 A 2017 

109 
 

Tabela 1. Distribuição do número de casos novos por ano de 
diagnóstico notificados de acordo com a forma clínica. 

Forma clínica 2014 2015 2016   2017   Total  

Ignorado  55 51 32 37 175 

Indeterminado 93 73 44 62 272 

Tuberculóide 130 123 81 78 412 

Dimorfa 149 143 105 121 518 

Virchowia 96 77 66 71 310 

Não Classificada 57 56 55 64 232 

Total 580 523 383 433 1919 

Fonte: SINAN-TABNET. 2018 

 

A forma dimorfa atinge pessoas com baixa resposta 

imunológica contra o bacilo, gerando uma maior suscetibilidade 

às reações hansênicas, acarretando no surgimento de 

incapacidades físicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Portanto, fica evidente a necessidade de um diagnóstico 

precoce, além de tratamento adequado e prevenção de 

incapacidades por parte dos profissionais da saúde. A maior 

proporção das formas dimorfa e virchowiana indica que grande 

parte dos pacientes obteve diagnóstico tardio (CAMPOS, 2018). 

Na lepra tuberculóide a função nervosa pode deteriorar-se 

rapidamente e tratamento urgente é necessário para evitar 

deformidades permanentes e a incapacidade(TALHARI; 

TALHARI; PENNA, 2015) 

A detecção precoce da hanseníase é essencial para a 

prevenção de incapacidades e deformidades físicas. Para isso, 

as equipes de saúde devem realizar a busca ativa dos doentes 

por meio do exame de contatos do caso diagnosticado. 

(CAMPOS, 2018). Quanto ao grau de incapacidade, obteve-se 

um total de 1223 casos (64%) com grau zero de incapacidade, 
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(figura 4). Foram notificados 386 casos (20%) com grau I de 

incapacidade, seguido de 148 casos (7,7%) com grau II. Foram 

classificados como não avaliados 161 casos (8,3%). 

 

Figura 4. Casos notificados quanto ao grau de incapacidade 
(2014-2017) 

 
Fonte: SINAN-TABNET. 2018  
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torna-se evidente, incluindo estratégias como programa local 

para fortalecer o controle da hanseníase e uma equipe 

profissional competente para conseguir uma redução bem-

sucedida da endemia, evitando principalmente os casos de grau 

2 de incapacidade em municípios hiperendêmicos, 

consequentemente prevenindo as deficiências (ZANELLA et al., 

2018). 

A coexistência de alargamento dos nervos e neurotrofia 

nos nervos periféricos de pacientes com hanseníase representa 

o tipo mais prevalente de prejuízo (CHEN et al., 2018). Em 

relação aos nervos afetados, foram notificados durante o 

período de estudo, 1640 (85,46%) casos com nervos afetados 

do total, 1399 (72,91%) casos novos com número de lesões 

igual a zero, 230 (11,98%) casos apresentaram número de 

lesões menor e igual a cinco. O número de casos notificados 

com número de lesões maior que cinco foi igual a 11 (0,57%).  

Na Nigéria, Chukwu et al., (2018), estes autores 

realizaram um estudo que comprova a agravamento e 

surgimento de incapacidades durante o tratamento de 

hanseníase. Por isso, o monitoramento deve ser essencial 

antes, durante e após o tratamento. CARVALHO et al., (2017), 

maiores proporções de soropositividade para ensaio 

imunoenzimático (ELISA) foram observadas nos casos de 

hanseníase durante o tratamento, ressaltando a importância 

dos testes sorológicos na epidemiologia. 

Ao analisar-se o esquema terapêutico, a maioria dos 

pacientes (59,14%) receberam o esquema de poliquimioterapia 

para tratamento multibacilar em 12 doses e 40,22% dos casos 

notificados receberam poliquimioterapia para paucibacilar em 

seis doses, esquema estabelecido pelo Ministério da Saúde. 
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Apenas sete casos foram classificados como ignorado e cinco 

casos notificados utilizaram esquemas alternativos.  

 

Figura 5. Distribuição do número de casos segundo esquema 
terapêutico. 

 
Fonte: SINAN-TABNET. 2018  
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governamental, combate  a hanseníase e suas complicações e 

o enfrentamento da discriminação. Estas metas envolvem a 

detecção precoce de casos, o tratamento imediato com 

esquema de poliquimioterapia (PQT),  o desenvolvimento de 

pesquisas e a mobilização junto a sociedade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Percebe-se diante das análises dos indicadores 

epidemiológicos da Hanseníase na Paraíba, entre os anos de 

2014-2017 um aumento significativo da endemicidade, 

evidenciando seu pico em 2014. Observou-se  

predominantemente a faixa etária de 50 a 59 anos, expondo-se 

que o maior números de casos novos infectados foi o sexo 

masculino, com a prevalência dos casos de classificação 

operacional multibacilar com poliquimioterapia de 12 doses  

(59%)  e manifestações clínicas dimorfas. Portanto, faz-se 

necessário que as ações de controle da Hanseníase sejam 

feitas por um diagnóstico e tratamento precoce, sabendo que a 

resposta imune assim como a genética pode influenciar na 

infectividade, além de uma melhor assistência  ativa das 

equipes  multidisciplinar de saúde para a prevenção de 

incapacidades. A conscientização da população tem 

importância da questão da transmissão, visto que alguns 

animais podem servir de reservatório, aumentando o risco de 

infectividade com contato direto.   
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RESUMO: A vacinação é de suma importância e caracteriza-se 

como uma das políticas públicas mais efetivas e de menor 

custo-benefício para o Estado. Informações sobre  coberturas 

vacinais são relevantes, pois revelam a porcentagem de 

indivíduos vacinados perante uma determinada população 

específica em um determinado ano. No presente estudo 

objetivou-se a realização de um levantamento sobre a cobertura 

vacinal referente ao Calendário Nacional de Vacinação da 

Criança no estado da Paraíba entre os anos de 2013 a 2017. 

Tratou-se de um estudo epidemiológico, do tipo documental e 

retrospectivo, no qual se utilizou o Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) para a 

recuperação de dados. Estes demonstraram que a maioria das 

vacinas  apresentaram quedas gradativas  em suas coberturas 

no decorrer do tempo utilizado na pesquisa, principalmente a 

partir de 2016, com valores inferiores as metas estipuladas pelo 

Ministério da Saúde, exceto BCG (2013 a 2017), poliomielite 
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(2013 a 2015), rotavírus (2014 e 2015), meningocócica e 

pentavalente (2013) e tríplice viral (2014).  Sendo assim, é 

necessário a programação de estratégias que visem a melhoria 

da imunização do público infantil, de forma a identificar 

possíveis falhas, peculiaridades e/ou vulnerabilidade que 

dificultem a adesão ou o acesso dos usuários a esse serviço. 

Palavras-chave: Vacinação. Saúde da Criança. Cobertura 

vacinal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No intuito de propiciar melhor qualidade de vida à 

população, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) tem 

avançado no decorrer dos anos, contribuindo para a 

prevenção de doenças. O Calendário Nacional de Vacinação 

do Brasil contempla crianças, adolescentes, adultos, idosos, 

gestantes e a população indígena, promovendo imunização 

com a oferta de 19 vacinas, cuja proteção se inicia ao nascer 

(BRASIL, 2017a). 

A Coordenação Geral do Programa Nacional de 

Imunizações (CGPNI) adquire e distribui os imunobiológicos, 

além de instituir o Calendário Nacional de Vacinação e definir 

estratégias de vacinação para as populações alvo com vacinas 

normatizadas em calendários específicos para cada grupo 

(BRASIL, 2018a). 

Logo, a vacinação torna-se de suma relevância, sendo 

caracterizada como uma das políticas de saúde pública mais 

efetivas e de menor custo-benefício. Levando-se em 

consideração o público infantil, no Brasil, trata-se de uma 

exigência legal obrigatória, condicionante inclusive para o 

acesso a programas sociais (LESSA; SCHRAMM, 2015). 
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No que diz respeito as imunizações infantis, embora haja 

evidências de que são meios econômicos para reduzir a 

incidência e gravidade das doenças evitáveis por vacinação em 

uma população e fornecer proteção indireta para pacientes, sua 

aceitação é variável em todo o mundo (LEE; ROBINSON, 

2016). 

Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram 

de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação 

massiva da população. Poliomielite, sarampo, rubéola, tétano 

e coqueluche são alguns exemplos de doenças comuns no 

passado e que as novas gerações só ouviam falar em 

histórias. No entanto, atualmente pode-se registar a 

reemergencia de surtos de sarampo em alguns estados 

brasileiros. Por isso deve-se empreender grandes esforços 

para se manter a cobertura vacinal (BRASIL, 2018b). Essa 

revela a quantidade de vacina dispersada pelos serviços 

básicos de saúde, sendo calculada através da  proporção de 

crianças que receberam o esquema completo de vacinação em 

relação ao número de crianças existentes na população da 

mesma faixa etária avaliada. O esquema completo é 

caracterizado pela aplicação das vacinas preconizadas pelo 

PNI, em que as doses foram aplicadas nas idades indicadas e 

com o aprazamento correto  (CARNEIRO et al. 2012).  

Na PNI são estipuladas as metas de coberturas vacinais 

para cada vacina. Com relação ao calendário da criança, tem-

se a meta de 90% para BCG e vacina rotavírus humano, 

enquanto para as demais vacinas a meta é de 95% Para tanto, 

tem-se o  indicador de cobertura vacinal como um importante 

instrumento para a tomada de decisão nas diferentes esferas 

de gestão, uma vez que somente com coberturas adequadas é 

possível alcançar o controle ou, manter em condição de 
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eliminação ou erradicação as doenças imunopreveníveis sob 

vigilância (BRASIL, 2015).  

Neste sentido, objetiva-se a realização de um 

levantamento sobre a cobertura vacinal referente ao Calendário 

Nacional de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde no 

estado da Paraíba entre os anos de 2013 a 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Delineamento do estudo 

  

 Tratou-se de um estudo epidemiológico, do tipo 

documental e retrospectivo, em houve a recuperação de dados 

secundários a partir do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). O roteiro de 

busca de dados pode ser observado abaixo (figura 1).  

 

Figura 1. Roteiro de busca de dados secundários 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

  

A busca foi realizada com base nas vacinas que fazem 

parte do Calendário Nacional de Vacinação da Criança 2018, 



COBERTURA VACINAL DO CALENDÁRIO DA CRIANÇA NO ESTADO DA 
PARAÍBA, BRASIL, ENTRE OS ANOS 2013-2017 

121 
 

disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, conforme se observa  

na figura 2. 

 

Figura 2. Calendário Nacional de Vacinação da Criança 2018, 

Ministério da Saude  
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Fonte: BRASIL, 2018c 

 

Local do estudo 

 

A Paraíba faz parte da região Nordeste do Brasil, tendo 

como capital João Pessoa. O estado apresenta 223 municípios, 

tem uma área territorial de 56.468,435 km2, com uma população 

estimada em 4.025.558 pessoas no ano de 2017, enquanto o 

último censo, relizado em 2010, trás uma densidade 

demográfica de 66,7 habitantes por km2. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do estado é de 0,658 (IBGE, 

2017). 
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Figura 3. Representação dos estados brasileiros com destaque 

para o estado da Paraíba 

 
.Fonte: Autoria própria, 2018 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na tabela 1 pode-se observar a cobertura vacinal referente 

ao calendário de vacinação da criança no estado da Paraíba, 

compreendendo os anos de 2013 a 2017. 

 

Tabela 1. Percentuais de cobertura vacinal do calendário da 

criança no estado da Paraíba, 2013-2017 
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Vacinas 
2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%)  

2017 
(%) 

BCG 112,35 111,91 105,73 97,27 102,12 

Hepatite B - 91,56 87,11 75,29 83,96 

Pentavalente 97,61 93,18 93,55 87, 54 82,09 

Poliomielite 108,24 100,40 96,12 85,46 82,06 

Pneumocócica  93,34 89,96 92,05 93,52 90,61 

Meningocócica 96,81 92,23 94,18 89,19 84,94 

Rotavírus 89,81 92,47 92,51 88,90 83,98 

Hepatite A - 42,16 83,36 74,95 87,89 

DTP 98,36 93,34 93,65 87,67 82,13 

Febre amarela - - 0,14 1,75 0,92 

Tríplice viral 87,80 103,66 79,06 76,62 84,21 

Tetra viral 34,19 77,44 57,99 61,22 74,73 
Fonte: DATASUS, 2018 

 

 A partir dos dados levantados é possível observar valores 

ótimos de cobertura vacinal para a vacina BCG, porém é 

perceptível o decaimento através dos anos pesquisados, 

sobretudo em 2016, apesar disso, os valores encontram-se 

superiores a meta nacional que é de 90%, de acordo com o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2015). 

 A vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin) contém uma cepa 

do Mycobacterium bovis atenuada. É utilizada de maneira 

profilática contra a tuberculose, de forma a provocar uma 

primoinfecção artificial, mediante a presença de bacilos não 

virulentos, visando aumentar a resistência do indivíduo em face 

de uma infecção ulterior, causada por bacilos virulentos (DINIZ  

et al., 2014). 

 O DATASUS  não disponibilizou dados sobre as vacinas de 

hepatite A e B no ano de 2013. Com relação a Hepatite B, houve 
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queda na cobertura vacinal, passando de 91,56% em 2014 para 

83,96% em 2017. Enquanto a vacinação de hepatite A 

apresentou um aumento gradativo, de 42,16% em 2014 para 

87,89% em 2017, embora não tenha atingido a meta, bem como 

a hepatite B. 

 A Hepatite B caracteriza-se por ser uma doença infecto 

contagiosa que apresenta um dos maiores agravos de saúde 

pública atual. A imunização é considerada o meio mais 

importante para a prevenção do vírus HBV (vírus da Hepatite 

B), possuindo três doses que são aplicadas nos primeiros 6 

meses de vida. Refere-se a uma vacina inativada, a qual não 

dispõe de capacidade para provocar a doença. Sua composição 

compreende proteína de superfície do vírus purificado, 

hidróxido de alumínio, cloreto de sódio e água para injeção 

(JARDIM; CARVALHO; SILVA, 2013; BRASIL, 2017b).  

      Em contrapartida, a vacina adsorvida da hepatite A é uma 

vacina injetável, de vírus inteiro, inativado, altamente purificado, 

que ajuda a prevenir a infecção do fígado causada pelo vírus da 

hepatite A (BRASIL, 2014). 

 As coberturas vacinais para as vacinas pentavalente e 

poliomielite, sofreram quedas gradativas no decorrer do tempo 

pesquisado. Passou de 97,61% em 2013 para 82,09% em 2017 

para a pentavalente e de 108,24% em 2013 para 82,06% em 

2017 para a poliomielite, o que indica uma cobertura vacinal 

aquém daquilo que preconiza o Ministério da Saúde, que é uma 

cobertura vacinal acima de 95% para ambas. 

 A vacina pentavalente confere proteção contra difteria, 

tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas 

por Haemophilus influenzae, sendo indicada para crianças a 

partir de dois meses de idade, sua admistração é possível até 

os 7 anos (BRASIL, 2012). 
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 O Ministério da Saúde disponibiliza dois tipos de vacinas 

para a prevenção da poliomielite, a vacina oral poliomielite 

(VOP) e a vacina inativada poliomielite (VIP). A primeira é uma 

vacina atenuada bivalente, contendo os vírus da pólio 1 e 3 

vivos, porém sem força para defragação da doença. Já, a VIP 

é trivalente e injetável, contendo fragmentos do vírus da pólio 

tipos 1, 2 e 3, não apresentando a capacidade de provocar a 

doença, pois é uma vacina inativada, sendo indicada pela 

Organização Mundial de Saúde em países como o Brasil, 

sempre que possível, além da utilização da VOP (BRASIL, 

2018d). 

 No que diz respeito aos dados sobre a pneumocócica, 

houve pouca variação, sendo de 93,34% em 2013, leve 

aumento em  2016 (93,52%) e queda em 2017 (90,61%).  

 A vacina pneumocócica conjugada 10-valente (VPC10) 

atua na prevenção de aproximadamente 70% das pneumonia, 

megingites e otites ocasionadas por 10 sorotipos de 

pneumococos. Enquanto a vacina pneumocócica conjugada 

13-valente (VPC13) serve de prevenção para 

aproximadamente 90% das enfermidades graves causadas por 

13 sorotipos de pneumococos em crianças. A primeira é 

composta de dez sorotipos de Streptococcus pneumoniae, oito 

deles conjugados com a proteína D do Haemophilus 

influenzae tipo b, um com o toxoide tetânico e outro com toxoide 

diftérico. Enquanto a segunda é composta de 13 sorotipos 

de Streptococcus pneumoniae conjugados com a proteína 

CRM197 (BRASIL, 2017c). 

Para a vacina meningocócica, na Paraíba, a meta foi 

alcançada em 2013 (96,81%), porém os valores apresentaram 

queda a partir daí, acentuando-se mais depois de 2016 

(89,19%). 
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A vacina meningocócica C é utilizada como prevenção 

para doenças causadas pelo meningococo C, incluindo 

meningite e meningococcemia.  É constituída de 

oligossacarídeo, componente da cápsula da bactéria que 

caracteriza-se como o antígeno, do sorogrupo C acoplado a 

uma proteína que pode ser o toxoide tetânico ou o mutante 

atóxico da toxina diftérica, além disso, contém hidróxido de 

alumínio, manitol, fosfato de sódio monobásico monoidratado, 

fosfato de sódio dibásico heptaidratado, cloreto de sódio e água 

para injeção  como adjuvantes (BRASIL, 2017d).  

A vacina rotavírus apresentava um valor abaixo de 

90% em 2013, atinge melhores valores em 2014 e 2015 (92,47 

e 92,51 respectivamente) e volta a ficar abaixo dos 90% em 

2016 e 2017. 

A vacina rotavírus é administrada em crianças, a 

aplicação da primeira dose é feita obrigatoriamente até 3 meses 

e 15 dias de idade, já a última é realizada até os 7 meses e 29 

dias. A vacina oral atenuada pentavalente (VR5) é constituída 

de cinco tipos de rotavírus vivos enfraquecidos, citrato de sódio, 

sacarose, hidróxido de sódio, polissorbato 80, fosfato de sódio, 

meios de cultura e quantidades traços de soro fetal bovino. Já, 

a vacina oral monovalente (VRH1)  contém um tipo de rotavírus 

enfraquecido, sacarose, adipatodissódico, utilizando-se o meio 

Eagle modificado Dulbecco (DMEM) e água estéril (BRASIL, 

2017e). 

A cobertura vacinal para a DTP (Difteria, Tétano, 

Pertussis) apresentou queda gradativa, saindo dos 98,36% em 

2013 para 82,13% em 2017. Trata-se de uma vacina inativada, 

portanto, não tem como causar a doença. Em sua composição 

estão os toxoides diftérico e tetânico que são oriundos de 

toxinas geradas pelas bactérias que causam difteria e tétano, a 
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bactéria Bordetella pertussis (causadora da coqueluche) morta,  

sal de alumínio, cloreto de sódio e água para injeção. É indicada 

para todas as crianças até 7 anos de idade, inclusive aquelas 

que já tiveram tétano, difteria e coqueluche, visto que ao 

contrair tais doenças não se adquire proteção permanente 

(BRASIL, 2017f).  

A vacinação contra febre amarela apresentou 

cobertura baixíssima no estado, não apresentando dados em 

2013 e 2014, porém isto pode ser explicado pelo fato de a 

vacina não ser obrigatória no calendário básico das crianças em 

todos os estados brasileiros, sendo a Paraíba um deles. A 

vacina é recomendada para aqueles indivíduos que viajarão 

para locais onde a vacina é obrigatória (BRASIL, 2018e), logo 

o aumento da cobertura a partir de 2014 pode estar relacionado 

com os surtos em outras regiões e o deslocamento do público 

em questão para esses locais. 

O programa Nacional de Imunizações disponibiliza a 

vacina da febre amarela no esquema de rotina nos estados do 

Norte, Centro-oeste incluindo o Distrito Federal, alguns estados 

do Nordeste compreendendo o Maranhão e algumas partes da 

Bahia e Piauí,  o Sudeste é contemplado e os estados do Sul 

brasileiro, classificados como áreas de recomendação de 

vacinação. Vale salientar que é meta do Ministério da Saúde a 

ampliação da oferta para todo o Brasil até abril de 2019 

(BRASIL, 2018f). 

A vacina disponibilizada na rede pública é produzida pelo 

laboratório Bio-manguinhos da Fiocruz, criada a partir do vírus 

atenuado, sendo cultivado em ovo de galinha, em sua 

formulação contém, eritromicina, canamicina, gelatina bovina, 

cloridrato de L-histidina, L-alanina, entre outros (BRASIL, 

2018g).  
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A tríplice viral apresentou valores oscilantes com 

87,80% em 2013, 103,66% em 2014, diminuindo para 84,21% 

em 2017. Já, a tetra viral, apresentou um aumento varíavel a 

partir de 2014, saindo de 34,19% em 2013 para 74,73% em 

2017, porém ambas as vacinas ainda se encontram em um 

valor inferior ao que é preconizado. 

A tríplice viral é uma vacina atenuada composta de 

vírus vivos atenuados do sarampo, da rubéola e da caxumba, 

sulfato de neomicina, albumina humana, sorbitol, aminoácidos 

e gelatina, além de conter traços de proteína do ovo de galinha 

em decorrência do processo de fabricação da vacinas e, no 

Brasil, uma das vacinas disponibilizadas na rede pública possui 

pequenas quantidades de lactoalbumina (BRASIL, 2018h). 

A vacina tetra viral é utilizada em substituição a tríplice 

viral e varicela separadas, quando a administração das duas 

coincidirem em menores de 12 anos, sendo adotada pelo PNI 

na segunda dose da tríplice e dose única da varicela. Além dos 

vírus atenuados que compõem a tríplice viral, a tetra viral 

apresenta o da varicela, e entre os outros componentes estão 

a lactose anidra, sorbitol, manitol, aminoácidos, traços de 

neomicina e água para injeção, contendo, pequenas 

quantidades de proteína do ovo de galinha utilizado na 

produção da vacina. (BRASIL, 2018i).  

Em um estudo realizado nas capitais nodertinas em 

2008, visando a obtenção de um panorama sobre a cobertura 

vacinal do esquema básico para o primeiro ano de vida pode-

se constatar que em todos as capitais a vacina BCG apresentou 

maior cobertura vacinal, com destaque para as capitais de 

Alagoas, Ceará e Piauí. Com relação a hepatite B, Teresina 

apresentou a maior cobertura com 84%. Para DTP os valores 

estão acima dos 80% em todas as capitais nordestinas, porém 
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não atingiram as metas preconizadas.  Neste estudo as 

coberturas para a vacina tríplice viral atingiram valores 

superiores a 80% em Teresina, Fortaleza, Aracaju e Natal, 

assim como o que é apresentado na presente pesquisa para os 

anos de 2013, 2014 e 2017, o que indica pouca melhoria nas 

coberturas atuais comparadas com as mais antigas, 

apresentando valores oscilantes que muitas vezes decrescem, 

não havendo progresso ou constância através dos anos, 

enquanto em São Luíz foi observada cobertura abaixo de 80%, 

como os resultados apresentados na Paraíba em 2015 e 2017. 

Para a vacina antipólio (oral) observou-se altas coberturas na 

maioria das capitais, com valores superiores a 85% (QUEIROZ 

et al., 2013). 

A cobertura vacinal infantil em um serviço filantrópico 

de atenção primária à saúde do município de São Paulo em 

2010 foi de 100% para BCG, 99% para hepatite B e tetravalente, 

99,3% para vacina oral da poliomielite, 95,7% para a vacina 

rotavírus humano, 99,5% para tríplice viral, enquanto 95,7% das 

crianças estavam com o esquema básico de vacinação 

completo. Tais resultados são mais favoráveis que os 

apresentados nesta pesquisa, exceto para BCG, mostrando 

que todas as outras vacinas apresentaram valores acima das 

metas nacionais (BARBIERI, 2013).  

Em um estudo realizado em uma unidade de saúde da 

família da capital de Alagoas em 2011 revelou a situação 

vacinal das crianças, em que 24% completaram o esquema 

básico de vacinação, ao passo em que a cobertura para  vacina 

hepatite B foi de 72,7%, DTP 65,2%, poliomielite oral 63,6% e 

rotavírus humano 77,2%, resultados menores aos 

apresentados nesta pesquisa (CARNEIRO et al., 2012). 
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Uma pesquisa nos estados do Brasil a respeito da 

vacina meningocócica C em crianças de até 1 ano de idade em 

2012, mostrou mais altas coberturas em Rondônia, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Distrito 

Federal (103,8%, 102,3%, 100,75%, 103,8%, 100%, e 101,9% 

respectivamente), enquanto o Pará apresentou a menor 

cobertura (85,5%). A Paraíba tinha cobertura de 89%, resultado 

menor aos anos de 2013-2015 desta pesquisa, mas semelhante 

aos valores indicados a partir de 2016 (NEVES et al.,  2016). 

No que diz respeito aos resultados apresentados 

nesta pesquisa, diante de valores decrescentes frente as 

coberturas vacinais apresentadas nos últimos anos, o Ministério 

da Saúde indica alguns fatores como os possíveis causadores, 

entre eles, a falsa segurança de que não há necessidade de 

vacinação, desconhecimento dos esquemas vacinais 

preconizados nos calendários, falta de tempo, indisponibilidade 

nas salas de vacinação no momento da procura, profissionais 

sem a devida capacitação e insuficientes para atender a 

demanda, falta de mobilidade da população, disponibilidade dos 

insumos e número de salas de vacina (BRASIL, 2018j). 

Entende-se que a configuração da situação é 

demasiada complexa, compreendendo diversos fatores 

relacionados entre si que podem contribuir para a queda da 

cobertura vacinal. Elenca-se ainda os cenários político e 

econômico em momento de fragilidade, expansão dos 

movimentos anti-vacinas, que suscitam a disseminação de 

informações falsas  a respeito da inexistência de efetividade e 

eventos adversos a vacinas, além de situações operacionais 

inerentes a rede de serviços do SUS (ABRASCO, 2018). 

Enveredar-se pelas dificuldades relativas à adesão a 

imunização infantil requer a consideração de aspectos como as 
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percepções de saúde e doença dos sujeitos, a disposição dos 

serviços de saúde e as condições de vivência das famílias. O 

enfrentamento destes desafios suscita, na dimensão da 

criança, o incentivo à efetivação equânime da vacinação entre 

ambos os gêneros, o respeito às etnias e a prestação de 

cuidados infantis distributivos entre as diferentes idades. 

(CAVALCANTI; NASCIMENTO, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto é possível inferir que as coberturas 

vacinais do calendário da criança no estado da Paraíba 

apresentaram quedas gradativas no decorrer do tempo utilizado 

nesta pesquisa, exceto hepatite A e febre amarela, indicando a 

não imunização de uma parcela da população infantil. A maioria 

das vacinas não atingiram as metas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde, exceto BCG (2013 a 2017), poliomielite 

(2013 a 2015), rotavírus (2014 e 2015), meningocócica e 

pentavalente (2013) e tríplice viral (2014). É necessário analisar 

a  efetividade das ações de vacinação ofertadas pelos serviços 

de saúde, no propósito de programar estratégias que visem a 

melhoria da imunização do público infantil, sobretudo 

identificando possíveis falhas, peculiaridades e/ou 

vulnerabilidade que dificultem a adesão dos usuários. Melhorar 

o acesso, fornecer informações e promover o acolhimento ideal 

podem se configurar como ferramentas neste contexto. 
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RESUMO: No Brasil a prevalência da prática de plantas 
medicinais é atribuída a diversidade de seu bioma e espécies 
vegetais com ação terapêutica em diversas patologias. 
Objetivou avaliar o conhecimento popular sobre o uso das 
plantas medicinais pelos moradores do Município de São 
Bentinho, Paraíba. Foi realizado 132 entrevistas  por meio de 
um questionário, 24 foram aplicados na zona rural e 108 em 9 
bairros da zona urbana, sendo 12 questionários por bairro ou 
sítio. Observou que 100% das pessoas utilizam as plantas 
medicinais, sendo a maioria idosos e usam as plantas 
medicinais frequentemente por ter adquirido o hábito de 
consumir os chá com a família. Observaram resultados 
benéficos das ervas quando usam para realização de algum 
tratamento de doença e motivou-os a utilizar mais ainda por ter 
benefícios a saúde e qualidade de vida e bem estar. Relataram 
que a utilização das plantas medicinais atualmente são pouco 
consumidas pelos jovens. O chá sem açúcar é bem aceito e a 
comunidade tem o desejo cultivar uma horta de plantas 
medicinais em casa. As espécies mais consumidas foram o 
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boldo, a erva-cidreira, a camomila, a marcela e a hortelã. 
Conclui-se que a população possui conhecimento da ação das 
plantas medicinais herdados pelos familiares e que divulgam a 
medicina alternativa popular como qualidade de vida, 
tratamento e prevenção de doenças. 
Palavras-chave: Medicina da Comunidade. Sabedoria 

Popular. Ervas Medicinais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização de plantas medicinais é uma prática antiga 

desde a pré-história, o uso desses medicamentos naturais para 

o tratamento de morbidades de diversas afecções. Seu uso por 

muitas vezes é o único recurso terapêutico de grupos ou 

comunidades, principalmente os residentes das zonas rurais 

(MORESKY et al., 2018). 

A legislação sanitária brasileira de medicamentos 

fitoterápicos relata que o emprego exclusivo de matérias primas 

ativas vegetais com segurança e eficácia baseado em 

evidências clínicas e que sejam caracterizados pela constância 

de sua qualidade na ação terapêutica no organismo (BRASIL, 

2014). 

No Brasil a prevalência da prática de plantas medicinais 

é alta e pode ser atribuída a diversidade de seu bioma rico em 

espécies vegetais com ação terapêutica em diversos sistemas 

orgânicos. O baixo custo das plantas medicinais quando 

comparados ao medicamentos industrializados, permite maior 

acesso a população, apenas precisa ser incentivado o uso 

pelos profissionais de saúde (PEREIRA et al., 2015). 

Grande parte dos municípios brasileiros tem criado 

programas que incorporam a prática da fitoterapia na área de 

atenção básica a saúde afim de suprir as necessidades 
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medicamentosas da comunidade melhorando a atenção a 

saúde da população (GADELHA et al., 2015). 

A implementação da fitoterapia no sistema único de 

saúde (SUS) começou a partir da década de 1980, que teve 

como marco principal a publicação das resoluções da Comissão 

Interministerial de Planejamento e Coordenação (CIPLAN), que 

fixaram as normas e as diretrizes para o atendimento em 

práticas complementares integrativas de saúde a população 

(CACCIA-BAVA; BERTONI; PEREIRA; MARTINEZ, 2017). 

As profundas raízes culturais da população brasileira e o 

acúmulo dos conhecimentos empíricos sobre a ação das 

plantas medicinais facilitam a sobrevida da fitoterapia até a os 

dias atuais, podendo ser encontradas em todas as cidades 

brasileiras, em mercados populares, feiras livres, quitandas, 

farmácias e casas de produtos naturais (SANTOS et al., 2011). 

No Brasil diversos estudos são realizados para avaliar o 

conhecimento da população sobre o consumo de plantas 

medicinais e suas diferentes utilizações, apontando a 

importância das plantas para as populações e a contribuição 

desse conhecimento para a assistência básica no fornecimento 

da medicina na comunidade. O uso incorreto da fitoterapia pode 

gerar quadros de intoxicação, se tornando um caso de 

problema de saúde pública (PEREIRA; MALAFAIA, 2014). 

As plantas medicinais normalmente são encontradas em 

feiras livres, locais que  tem pouca higiene sanitária e sem 

fiscalização, isso prejudica a qualidade do produto, o que pode 

levar a perca de seus princípios ativos, diminuindo sua eficácia. 

Contudo essas feiras livres ajudam na difusão do conhecimento 

empírico e popular,  ajudando propagar o conhecimento popular 

das plantas medicinais (ARAÚJO; FERNANDES; ARAÚJO, 

2017). 
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Tendo em vista a importância do resgate dos saberes 

tradicionais sobre a utilização das plantas medicinais e sua 

influência na saúde pública da comunidade, fez-se o estudo de 

reconhecer as ervas mais utilizadas no sertão paraibano 

(SANTOS et al., 2012). 

A comunidade precisa de profissionais capacitados para 

informar a utilização das plantas medicinais embasados em 

conhecimentos científicos e que divulguem as plantas com ação 

terapêutica para a prevenção de doenças e melhorar a 

qualidade de vida da população. 

O estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento 

popular sobre o uso das plantas medicinais pelos moradores do 

Município de São Bentinho, Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa trata-se de um estudo transversal de campo 

quantitativa e qualitativa. Foram realizadas entrevistas com os 

moradores de nove bairros pertencentes a zona rural e urbana 

do município de São Bentinho, Paraíba. A escolha dos 

participantes foram de forma aleatória seguindo os pré-

requisitos definidos pelos critérios e inclusão e exclusão.   

Foram realizadas entrevistas por meio de um 

questionário com uma amostra probabilística aleatória de 132  

habitantes. As amostras foram divididas entre a zona rural e 

urbana. Foram aplicados 24 questionários na zona rural em 

diferentes comunidades e 108 questionários em 9 bairros da 

zona urbana. 

Para cada bairro foram aplicados 12 questionários. Os 

questionários foram aplicadas em forma de entrevistas de casa 

em casa. Coletando dados epidemiológicos: idade, profissão, 
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sexo, estado civil, utilização de plantas medicianais, quais as 

plantas mais utilizadas e a forma de utilização. 

As perguntadas realizadas foram feitas pelo próprio 

pesquisador como o consumo de algum tipo de fitoterápico, 

quais as plantas mais utilizadas pela população, seus usos, 

suas formas de preparo, por influência de quem começou a 

fazer uso das plantas medicinais ou se percebe algum benefício 

no uso de plantas medicinais. 

Alguns entrevistados relataram suas experiências com 

as plantas medicinais, mostraram as plantas medicinais que 

possuem em casa, na zona urbana a principal obtenção dos 

fitoterápicos são por meio das freiras livres e comércios locais, 

já na zona rural a principal forma de obtenção das plantas 

medicinais são por meio de hortas que os mesmos cultivam em 

suas casas, relataram também seus usos específicos e as 

indicações familiares por indicação de pais e avós. 

Os dados estatísticos serão computados utilizando o 

SPSS for Windows, v. 22. Foram realizadas análises 

estatísticas descritiva utilizando-se frequências, medias e 

desvio padrão. Após a verificação da normalidade dos dados 

com as variáveis métricas analisadas serão realizados os testes 

de análise estatística inferencial. Os resultados dos dados 

foram tratados em porcentagem através do programa Microsoft 

Excel, e expressados sob a forma de gráficos, tabelas e textos 

de interpretação das tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se que a população estudada 123 

entrevistados a maioria foram idosos que usam as plantas 

medicinais e tem conhecimento da medicina popular para 
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transmitir a comunidade. O uso de chá medicinal foi de 100% 

dos entrevistados que usam ou já tinham consumido algum tipo 

de fitoterápico, todas as análises realizadas tiveram p<0,0001 

significância para o conhecimento popular das plantas 

medicinais e seus usos. 

Segundo Santos et al. (2016) o uso de plantas medicinais 

está relacionado à cultura popular que é transmitida ao longo 

de gerações, nas comunidades tradicionais (ribeirinhas, 

indígenas, quilombolas), e também nas populações 

contemporâneas através do conhecimento empírico, fruto de 

observações e experiência vivenciadas nas comunidades. 

A maioria dos entrevistados relataram que utilizam as 

plantas medicinais frequentemente por terem adquirido o hábito 

familiar de utilizar as ervas em forma de chá como uma 

alternativa de bebida ou como uma medida terapêutica para o 

tratamento de doenças, motivadas a maioria por influência da 

família (mãe e avós) repassadas de geração em geração. 

Segundo Badke et al. (2012)  o conhecimento, os 

saberes e as práticas sobre o uso terapêutico de plantas 

medicinais foram originárias no contexto familiar e propagada 

de geração em geração. 

A incidência do uso de fitoterápicos pela população foi 

observado um baixo consumo em 68% das plantas medicinais 

pela população mais jovens, veja na Figura 2, a opnião da 

comunidade de como está a aceitabilidade pela sociedade das 

plantas medicinas no município de São Bentinho, Paraíba. 
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Figura 2. Incidência do uso de fitoterápicos de acordo com a 
opinião da comunidade da zona rural e urbana do Município de 
São Bentinho, Paraíba. 
 

 
Fonte: Pesquisa do autor. 

 

A maioria das pessoas entrevistadas relataram pouca 

utilização de plantas medicinais pelas pessoas mais jovens 

atualmente, onde muitos desacreditam da capacidade 

terapêutica dos fitoterápicos, mencionando que a baixa procura 

por esses produtos vegetais se dá pelo surgimento e o maior 

acesso das populações aos medicamentos industrializados, 

como medidas mais rápidas e práticas de manusear e comparar 

os medicamentos sintéticos e a dificuldade de encontrar 

algumas plantas e não ter conhecimento científico satisfatório 

com os resultados dos fitoterápicos. 

As plantas medicinais apresentaram os resultados 

satisfatórios de tratamento, mas são comprovados diversas 

ações terapêuticas de plantas medicinais listada pelo SUS. Os 
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medicamentos fitoterápicos de uso exclusivo de matérias 

primas ativas vegetais reconhecimos pelo SUS tem qualidade, 

segurança e eficácia no tratamento das patologias e são 

baseados em evidências clínicas, estudos de bioensaio e 

caracterizados pela constância de sua qualidade na ação 

terapêutica no organismo humano (BRASIL, 2014). 

A prevalência de 59,4% do consumo de chá sem a 

adição do açúcar, é significante p<0,0001, revelando o poder 

da erva medicinal, pois a adição de açúcar inibe os efeitos 

terapêuticos desejados e com essa prevalência mostra que a 

comunidade de São Betinho, Paraíba  resultados satisfatório 

nos tratamentos das afecções. 

A comunidade estudado deseja em 99,9% cultivar uma 

horta medicinal e passar os conhecimentos adquiridos para 

outras pessoas, precisa trabalhar a influência mútua de 

profissionais da saúde em divulgar os benéficios das plantas 

medicinais e seus efeitos comprovados devem explicar também 

suas possíveis toxicidades quando manuseadas de forma 

incorreta, e suas contraindicações principalmente no caso de 

gestantes, devido muitas plantas terem capacidade abortiva, 

além de crianças e portadores de patologias. 

Em relação aos benefícios a saúde, as plantas 

medicinais foram apresentaram um grau de significância de 

p<0,05 demonstrando que a população estudada conhece as 

plantas, sabem a ação terapêuticas e fazem uso seguro 

plantas.  

As plantas medicinais mais utilizadas pela comunidade 

do município de São Bentinho, Paraíba, observe na tabela 1 a 

a relação das plantas medicinais mais citadas pela população 

que são consumidas na medida que ela precisam de uma 

terapia rápida para aliviar uma dor ou mal estar. 
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Tabela 1. Plantas medicinais mais citadas pela comunidade da 
zona rural e urbana do Município de São Bentinho, Paraíba. 
Plantas Medicinais Nome científico Utilização 

Boldo Peumus Boldus Molina 62 
Camomila Matricaria camomila 27 
Marcela Achysrocline S. 19 
Hortelã Mentha 11 
Cidreira Melisssa oficcinalis 6 
Alecrim Lippia Siloides 5 
Erva-doce Pimpinella anisum 1 

Fonte: Pesquisa do autor 

 

As espécies mais utilizadas pela comunidade do 

Município de São Bentinho, Paraíba são: o boldo (Peumus 

boldus Molina), seguida a camomila (Matricaria camomila), a 

Marcela (Achyrocline satureioides), a Hortelã (Mentha), a erva-

cidreira (Melissa oficcinalis), o Alecrim (Lippia Siloides) e a erva-

doce (Pimpinella anisum). 

De acordo com Torres, Diniz, Oliveira e Araújo (2005)  

Peumus boldus Molina, possui propriedades hepatoprotetora e 

colerética devido ao alcalóide boldina. Corroborando com o 

estudo, Toledo, Ulguim, Kaeser e Gomes (2016) relataram 

várias utilizadas e formas de uso pela população do boldo por 

infusão, tinturas ou extratos para diversas enfermidades, como: 

colagogo-colerético, diurético, digestivo, hepatoproteror 

anallgésico, laxante, dores de cabeça, congestão nasal, 

reumatismo, dor menstrual, vermífugo, sedativo e hipnótico. 

Segundo Colussi, Dalmolin, Pachtmann e Freitas (2011) 

em estudo no Nordeste brasileiro a Melissa officinalis possui 

atividade antioxidativa, antimicótica, adstringente, 

antiinflamatória, antitumoral e antiviral, principalmente sobre o 

vírus da Herpes Simples, causador da herpes labial e caxumba. 
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Segundo Sousa et al. (2015) realataram as propriedades 

terapêuticas da Melissa officinalis no tratamento de distúrbios 

do sono e controle das emoções, revitalizante, antidepressivo, 

antialérgico, rejuvenescedor, carminativo, hipotensor, 

sudorífero, tônico, regulador mestrual, combate cólicas, diminui 

os problemas digestivos, antiespasmódico, bálsamo cardíaco, 

antidisentérico, antiemético e antiséptico. 

Carvalho et al. (2014) afirmaram que camomila, é uma 

das plantas de uso mais antigo pela medicina tradicional 

europeia, e hoje é incluída como oficial nas farmacopeias de 

quase todos os países. Apresenta princípios ativos como o óleo 

essencial alfa-bisabolol, que contém camazuleno e 

camaviolino, além de flavanóides, apigenina, taninos, matricina, 

cumarinas, polissacarídeos e éteres bicíclicos. É utilizada na 

medicina científica e na popular como tônico amargo, digestivo, 

sedativo e antiespasmódico, agindo também por via tópica pela 

aplicação de compressa quente sobre o abdômen no 

tratamento de cólicas. 

 MARQUES, et al (2010) também relatou que a camomila 

é uma herbácea anual empregada como analgésica, anti-

inflamatória, calmante, ansiolítica, cicatrizante, 

antiespasmódica, desinfetante e emoliente . A atividade 

ansiolítica e sedativa da camomila vem sendo atribuída à 

apigenina, um flavonoide isolado a partir da flor de camomila 

desidratada 

Na medicina popular, a marcela, Achyrocline 

satureioides é utilizada para problemas digestivos, hepáticos, 

eupépticos, carminativos, antiespasmódicos e antidiarréicos, 

também como diurético, sedativo, antiinflamatório, 

antiarterosclerótico, hipoglicemiante, fortificante, emagrecedor, 

bem como nas desordens do sistema nervoso, na letargia, 
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dores de cabeça e dente, febre, gripe ansiedade, epilepsia, 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, no tratamento de 

pediculus capitis com estudos científicos comprovados 

(CARLA; CLAUDIA, 2012). 

Contribuindo com isso Mota, Carvalho e Wiest, (2011) 

relata que a marcela tem sido citada em pesquisas de 

resgate etnográfico como efetiva planta medicinal, 

sendo as inflorescências utilizadas como infusos (chás) 

para efeitos antidiarreicos, antiespasmódicos, 

analgésico, antiinflamatória e antimicrobiana e também 

confirmadas a atividade farmacológica Além disso, 

relacionam estes efeitos ao conteúdo de flavonóides 

presentes em alta concentração na marcela, afirmando 

inclusive que a forma de extração destes princípios 

bioativos influenciam na atividade biológica. 

Corroborando para o estudo Rosa et al. (2011) relataram 

que o hortelã, Mentha possuem efeitos antiespasmódicos, 

antireumáticos, diuréticos, carminativos, estomáquicos, além 

das propriedades tônicas e estimulantes, que favorecem a 

expectoração, no uso contra tosses e asma. 

Já nos estudos fitoterápicos de Gasparin, Christ e Coelho 

(2017) o hortelã é rico em fonte de mentol aplicado a indústria 

em produtos de higiene bucal, flavorizantes, aromatizantes de 

alimentos e bebidas, na perfumaria, confeitaria e produtos 

farmacêuticos, além dos fitoterápicos. 

Segundo Camelo et al. (2014) a Lippia sidoides 

apresenta várias propriedades farmacológicas e largo uso 

popular nas comunidades, conhecida popularmente por 

alecrim, alecrim-pimenta, alecrim do nordeste e alecrim-bravo. 

Suas folhas são utilizadas para tratamento de acne, ferimentos, 
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infecções da pele e do couro cabeludo. A forma de preparo é  a 

infusão, podendo ser usada para rinite alérgica e no tratamento 

das infecções vaginais, da boca e da garganta. E o seu óleo 

essencial tem propriedades e atividade antimicrobiana. 

De acordo com Moreira et AL (2016) há muito tempo tem 

seu uso associado à medicina popular, dada as características 

desta espécie nas atividades biológicas e terapêuticas, 

justificado pelo seu potencial bioativo, úteis nos tratamentos de 

combate a patologias do homem e do animal. O óleo essencial 

(OE) oriundo de suas folhas possui propriedades químicas ricas 

em timol e carvacrol, substâncias que agregam importância à 

planta pela comprovação científica farmacológica. 

Já sobre a Erva-doce Nascimento et al. (2005) relataram 

que a Pimpinella anisum L., conhecida também como anis, é 

uma planta originária da costa mediterrânea, usada como 

antiespasmódica, inibidora da fermentação intestinal e 

carminativa. Em estudos científicos registraram atividades 

broncodilatadora do óleo essencial e dos extratos etanólicos e 

aquosos desta planta apresentam forte atividade antioxidante e 

notável ação antibacteriana para bactérias Gram positivas e 

Gram negativas, além disso, o óleo essencial pode reduzir os 

efeitos causados pelo uso da morfina. 

De acordo com Takahashi, Sousa, Yoshida e 

Rocha (2009) É utilizada tanto na fitoterapia, como na 

alimentação, na forma de condimento. Para fins 

medicinais, são usados principalmente frutos, raízes e, 

algumas vezes, folhas frescas. Seu óleo essencial é 

extraído de seus frutos. Os componentes dessa planta 

atuam no aparelho digestivo e respiratório, além de 

estimular as funções biológicas, favorecer a secreção 
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láctea. Também possui efeito dilatador, aumentando a 

circulação cutânea  

óleo essencial da fruta tem efeitos 

anticonvulsivantes e relaxantes, é utilizado no 

tratamento de algumas doenças como a epilepsia. Além 

disso, é utilizado como agente antiparasitário em 

medicina veterinária. Essa essência mostrou atividade 

inseticida e acaricida. O óleo essencial de anis tem um 

efeito antibiótico contra bactérias e fungos patogênicos 

que afetam humanos e animais, entretanto, sua 

atividade contra microrganismos fitopatogênicos é um 

campo menos estudado (PINO, et AL 2012). 

E os motivos que mais fazem os entrevistados usarem 

os chá medicinais foram as ações terapêuticos satisfatórias e a 

alternativas viáveis devido os preços acessíveis quando 

comparados aos medicamentos sintéticos para o tratamento 

coadjuvante de diversas morbidades comuns na região e pela 

alta diversidade de plantas medicinais, sendo a folha  a parte 

da planta mais utilizada para a medicina caseira da população.  

As formas de preparação dos chás foi por decocção, mas 

a população utiliza a decocção muitas vezes de forma errada, 

pois a decocção é para ser utilizadas com as partes mais rígidas 

das plantas medicinais, como as cascas, raízes e sementes e 

quando utilizar as folhas e frutos o chá deve ser feito por infusão 

para que as propriedades terapêuticas permaneça na sua 

composição, observe na Tabela 2. 

A forma de preparo mais utilizadas das plantas 

medicinais pela população foi por decocção em 84,09%. Alguns 

entrevistados, 10,61% responderam que fazem o chá por 

infusão e 5,30 % utilizam as garrafadas como prepado das 
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ervas. E a maioria dos entrevistados desconheciam outras 

formas de preparo das ervas medicinais para uso de 

medicamento natural. 

 
Tabela 2. As formas de utilização das plantas medicinais pela 
comunidade da zona rural e urbana do Minucípio de São 
Bentinho, Paraíba. 

Formas de Utilização Quantidade Percentagem 

Decocção 111 84,09% 

Infusão 14   10,61% 

Garrafadas 7 5,30% 

 132 100% 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Quanto a pergunta sobre quais plantas desejavam ter em 

casa, a maioria dos entrevistados responderam as espécies 

vegetais: a Babosa (Aloe vera) e a Malva (Malva sylvestris) , 

que são da região e tem ação em todos os sistemas. 

Segundo Lima et al. (2015) a Aloe Vera apresenta ações 

laxativas e vermífugas, sendo utilizadas com eficiência no 

tratamento de acnes, cortes (como auxiliar cicatrizante), asma, 

tosse, queimaduras, feridas, abrasões, algumas doenças de 

pele, hemorróidas, caspa, dores de garganta, problemas 

digesticos e circulatórios e diabetes. 

E de acordo com Chini et al. (2017) a Aloe vera apresenta 

na sua composição vitaminas, enzimas, minerais, açúcares, 

ácido salicílico e ácidos aminados e pode ser usada em como 

anti-inflamatório, antioxidante, cicatrizante de feridas, 

bactericida e laxativo. 

Em relação a Malva, Filter, Freitas e Périco (2014) 

citaram que a espécie é considerada erva mucilaginosa e 

levemente adstringente, citada na literatura etnofarmacológica 

como medicação capaz de suavizar a irritação dos tecidos e 
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reduzir inflamações, especialmente da pele, da boca e da 

garganta. 

O uso indiscriminado das plantas pode gerar graves 

consequências como intoxicações, sendo indicada buscar 

informações com a assistência básica de saúde da região, para 

saber quais as plantas mais seguras para a saúde e as 

quantidades permitidas de dosagem diária. 

Obsevou na experiência vivida pelos pesquisadores 

durante o período de coleta o entusiasmo dos entrevistados em 

poder expressar seus saberes e de poder expor suas 

experiências com o uso das plantas medicinais, sentido a 

importância de está contribuindo para o conhecimento da 

comunidade científica e e populacional com o uso e os saberes 

da fitoterapia popular. 

Contudo, Ceolin et al. (2017) retrataram que a demanda 

das plantas medicinais pela interação entre diferentes culturas 

de cuidado na comunidade, torna-se imprescindível que os 

profissionais de saúde da atenção básica construam 

conhecimentos em relação às plantas durante sua formação 

acadêmica e na educação permanente, com a finalidade de 

conhecer, interpretar e interagir com a população na busca de 

soluções congruentes com tratamentos coadjuvantes, crenças 

e necessidades de saúde da comunidade. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que a população entrevistada possui 

conhecimento da ação das plantas medicinais, herdados pelos 

familiares e que divulgam a medicina alternativa popular como 

qualidade de vida, tratamento e prevenção de doenças. 

Relatam também que com o surgimento dos medicamentos 



CONHECIMENTO POPULAR SOBRE O USO DAS PLANTAS MEDICINAIS 
PELOS MORADORES DA CIDADE DE SÃO BENTINHO, PARAÍBA 

152 
 

sintéticos a procura por esses medicamentos naturais caíram  

principalmente pelo público jovem.  

A prevalência de uso do boldo potencializando o poder 

terapêuticos nas afecções gástricas e o não consumo do açúcar 

nos chás aumenta o poder de ação dos bioativos das ervas 

medicinais. 

É preciso fazer estudos experimentais com seres 

humanos para testar as plantas medicinais que a comunidade 

mais utilizam no cotidiano e os profissionais de saúde precisa 

de capacitação sobre a ação das plantas medicinais para fazer 

propagação das ervas e seus compostos químicos ativos nas 

patologias. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo é revisar a literatura sobre a 

prevalência do déficit estatural e seus fatores determinantes em 

crianças menores de cinco anos de idade. Foi realizada busca 

bibliográfica dos artigos publicados entre 2015 e 2018 nas 

bases de dados Scientific Electronic Library Online, Biblioteca 

Virtual em Saúde e PubMed. Foram considerados todos os 

documentos contendo a combinação dos descritores “déficit de 

estatura (AND) criança”. A prevalência do déficit estatural em 

crianças menores de cinco anos de idade, nos estudos 

desenvolvidos no Brasil, variou de 6,8% a 35,8%. Quanto aos 

estudos desenvolvidos em outros países, a variação foi de 

12,7%, na Armênia, a 45,6%, na Etiópia.  Nos artigos revisados, 

as variáveis associadas ao déficit  estatural de maior 

recorrência foram a renda, a baixa estatura materna, residir na 

zona rural, a idade da criança e a idade materna. Ainda, o sexo 

masculino da criança, a baixa escolaridade materna, o número 

inadequado de consultas pré-natal e a etnia também 

mostraram-se associadas ao desfecho em vários estudos. Os 
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resultados aqui apresentados evidenciam prevalências, ainda, 

expressivas de desnutrição crônica em crianças, as quais 

associam-se às características sociodemográficas. Aponta-se, 

assim, a necessidade de  continuar a implementação de 

políticas e programas que visem reduzir as desigualdades 

sociais de forma efetiva, a fim de beneficiar o estado nutricional 

infantil. 

Palavras-chave: Estado nutricional. Déficit de estatura. 

Criança. 

  

INTRODUÇÃO 

 

O estado nutricional infantil é determinado por um 

complexo multifatorial de condições do ambiente social e 

econômico em que vive a criança e sua família (PEREIRA et al., 

2017; MONTEIRO et al., 2016). Nesse contexto, o crescimento 

linear é considerado um importante instrumento na aferição das 

condições de saúde e qualidade de vida de uma população, 

fornecendo um marcador preciso das desigualdades no 

desenvolvimento humano (PEREIRA et al., 2017; ONIS; 

BRANCA, 2016). 

O objetivo principal de avaliar a adequação do 

crescimento é permitir que intervenções sejam realizadas em 

tempo oportuno, a fim de proporcionar reduções na prevalência 

da desnutrição, da morbidade e da mortalidade entre as 

crianças pequenas. Ainda, o conhecimento sobre o crescimento 

da criança é essencial para o adequado desenvolvimento na 

infância e nas próximas fases do ciclo da vida (FIGUEROA 

PEDRAZA, 2016a; RAMOS; DUMITH; CÉSAR, 2015). 

O déficit estatural pode ser facilmente identificado pelo 

emprego do índice antropométrico estatura-para-idade (E/I). 
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Escore-Z de E/I <-2 em relação às curvas de crescimento da 

Organização Mundial de Saúde expressam comprometimento 

do crescimento linear, refletindo formas crônicas de desnutrição 

(MANTOVANI et al., 2016; JESUS et al., 2014).  

A desnutrição crônica é a forma mais prevalente de 

desnutrição infantil e representa um dos mais importantes 

problemas de saúde pública em todo mundo, devido a sua 

magnitude e consequências devastadoras para o crescimento, 

desenvolvimento e sobrevivência das crianças (DEMIRCHYAN 

et al., 2016; FIGUEROA PEDRAZA; MENEZES, 2016; ONIS; 

BRANCA, 2016). Crianças que apresentam comprometimento 

do crescimento linear têm maior risco de episódios diarreicos 

graves e de doenças infecciosas, além de atraso no 

desenvolvimento psicomotor, menor desempenho escolar, 

aparecimento de doenças crônicas e redução da capacidade 

produtiva na vida adulta (DEMIRCHYAN et al., 2016; 

FIGUEROA PEDRAZA, 2016b;  GÉA-HORTA et al., 2016; 

SOUZA; OLINDA; FIGUEROA PEDRAZA, 2016).  

Aproximadamente 155 milhões de crianças menores de 

5 anos sofrem de desnutrição crônica em todo mundo. Nas 

regiões em desenvolvimento, em 2016, 25% das crianças 

nessa faixa etária estavam cronicamente desnutridas (UNICEF; 

WHO; WORLD BANK GROUP, 2017). Para o Brasil, dados de 

2006 indicaram que 7,0% das crianças brasileiras 

apresentavam déficit de estatura e que a prevalência desta 

condição varia notavelmente nas regiões do país, situando-se 

entre valores próximos da média nas regiões Sul e Sudeste, e 

15,0% no Norte (FIGUEROA PEDRAZA; SALES; MENEZES, 

2016).  
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O objetivo deste estudo é revisar a literatura sobre a 

prevalência do déficit estatural e seus fatores determinantes em 

crianças menores de cinco anos de idade.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo é uma revisão sistemática de artigos científicos 

sobre o déficit de estatura em crianças menores de cinco anos. 

A revisão cumpriu a recomendação PRISMA para relato de 

revisões sistemáticas e meta-análises. Dois revisores 

trabalharam de forma independente na condução do trabalho. 

Consideraram-se elegíveis estudos sobre déficit de estatura em 

crianças menores de cinco anos publicados a partir de 2015. 

Foram considerados os registros nos idiomas inglês, espanhol 

e português publicados na forma de artigos originais. 

Os estudos foram identificados nas bases de dados 

Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde), SciELO (Scientific 

Electronic Library Online) e PubMed. A busca foi realizada em 

2 de junho de 2018. Foram considerados todos os documentos 

contendo a combinação dos descritores “déficit de estatura 

(AND) criança. Na Bireme, a busca adicionou como assunto 

principal o estado nutricional. Para o cômputo do total de 

estudos identificados, verificou-se eventuais duplicações 

desses estudos entre as três bases de dados, sendo cada artigo 

contabilizado somente uma vez. Os estudos identificados foram 

submetidos a processo de triagem e, mediante leitura dos 

títulos e resumos, foram eliminados (i) documentos diferentes 

de artigo científico, (ii) estudos não realizados com crianças 

menores de cinco anos de idade, (iii) estudos em pessoas com 

algum tipo de patologia. Após o processo de triagem, os 

registros elegidos foram submetidos aos critérios de inclusão e 
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exclusão, procedendo-se a leitura e a análise criteriosa do texto 

completo.  

Para inclusão nesta revisão, consideraram-se os estudos 

que abordassem o déficit de estatura em crianças. Foram 

excluídos os estudos (i) sem foco no estado nutricional de 

crianças, (ii) estudos sem amostra representativa e (iii) estudos 

que não realizaram análises multivariadas. As listas de 

referências bibliográficas dos artigos incluídos foram analisadas 

com o objetivo de identificar outros possíveis estudos de 

interesse. Os artigos selecionados a partir de consulta às 

referências bibliográficas foram submetidos aos mesmos 

critérios de elegibilidade, previamente descritos.  

Com a intenção de garantir exatidão e fidedignidade aos 

resultados da revisão, os artigos identificados nas bases de 

dados foram agrupados em pastas que respondessem aos 

critérios de seleção. As discrepâncias de classificação entre os 

dois revisores foram resolvidas por consenso. As informações 

selecionadas para os artigos baseados em resultados 

empíricos utilizou-se para a caracterização: autor e ano de 

publicação, população de estudo, local de estudo e principais 

resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o déficit de estatura, foram identificados 164 

documentos nas bases de dados eletrônicas (Pubmed: 145, 

Bireme: 8, Scielo: 11). Desses, foram excluídos 149 

documentos por não se enquadrarem nos critérios de 

elegibilidade. Assim foram incluídos 15 artigos. A partir da 

consulta às listas de referências bibliográficas dos artigos 

incluídos, outros 3 artigos foram de interesse para a revisão, o 
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que totalizou a inclusão de 18 artigos. A caracterização dos 

estudos pode ser visualizada nos Quadros 1 e 2.  

 

Quadro 1. Caracterização dos artigos sobre déficit de 
estatura em crianças menores de 5 anos baseados em 
estudos desenvolvidos no Brasil.  

Autor, ano População  
de estudo 

Local  
de estudo  

Principais resultados  

Pereira et al., 
2017 

Crianças 
menores de 
cinco anos  

Brasil - Foram encontradas maiores 
prevalências de déficit de 
peso/idade e de déficit 
estatural nas crianças do sexo 
masculino (2,9% e 10,0%), 
indígenas (4,4% e 20,2%), 
residentes na zona rural (3,4% 
e 10,8%) e nas regiões Norte 
(3,5% e 14,7%) e Nordeste 
(2,8% e 9,8%) 
- A região Centro-Oeste 
também apresentou elevado 
percentual de déficit estatural 
(9,8%) 
- O déficit de peso/idade e o 
déficit de peso/estatura foram 
mais prevalentes nas crianças 
menores de um ano de idade, 
3,6% e 8,9%, respectivamente 
- O sobrepeso/obesidade foi 
mais prevalente em crianças 
do sexo masculino (10,1% e 
7,0%), pertencentes às 
famílias com níveis de renda 
intermediários, de ½ a 1 salário 
mínimo per capita (10,9% e 
6,2%) e de 1 a 5 salários 
mínimos per capita (11,1% e 
7,4%), residentes na zona 
urbana (10,3% e 6,6%) e nas 
regiões Sul (12,7% e 5,7%), 
Centro-Oeste (11,0% e 6,2%) 
e Sudeste (10,6% e 7,3%)  

Araújo et al., 
2016  

Crianças 
menores de 

Jordão (AC) - Déficit estatural: 35,8% 
- Déficit de peso/idade: 7,3% 
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cinco anos 
de idade  

- Déficit de peso/estatura: 
0,8% 
- Sobrepeso/obesidade: 2,1% 
- Crianças com ascendência 
indígena residentes na área 
rural apresentaram as maiores 
prevalências de déficit 
estatural e de déficit de 
peso/idade  
- Após ajuste para sexo, idade 
e ascendência indígena, os 
fatores positivamente 
associados ao déficit estatural 
foram: residir na área rural, 
menor terço do índice de 
riqueza domiciliar, morar em 
casa de paxiúba, altura 
materna inferior ou igual a 
146,4 cm e introdução de leite 
de vaca antes de 30 dias de 
idade  
- Apresentar cartão de vacina 
em dia foi inversamente 
associado ao déficit estatural 

Figueroa 
Pedraza; 
Sales; 
Menezes 
2016 

Crianças de 
6- 72 meses 
de idade  

Creches do 
Estado da 
Paraíba 

- Déficit estatural: 7,36% 
- Fatores associados ao déficit 
estatural: baixo peso ao 
nascer, faixa etária de 6-36 
meses, esquema de vacinação 
incompleto, baixa estatura 
materna, baixo peso materno, 
renda familiar per capita 
inferior a 0,5 salários mínimos 
e residência em casa 
cedida/doada  

Géa-Horta et 
al., 2016 

Mulheres 
com seus 
filhos 
menores de 
cinco anos 

Brasil - A prevalência de baixa 
estatura infantil variou entre 
1,8% e 15%, foi menor entre 
filhos de mães com alta 
escolaridade e maior nas 
crianças que residiam na 
Região Nordeste  
- A prevalência de excesso de 
peso infantil variou entre 1,2% 
e 14,3% foi menor no grupo de 
mães consideradas magras e 
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maior nas crianças cujas mães 
não amamentaram  
- Associação estatística entre 
baixa estatura infantil e residir 
na região Nordeste 
-Associação estatística entre 
baixa estatura infantil e o 
número de filhos da mãe ser 
maior que 2 
-Associação estatística entre 
baixa estatura infantil e baixa 
ou média escolaridade da mãe  
-Ausência de associação 
estatística entre o trabalho 
materno e a baixa estatura em 
crianças 
 -Associação estatística entre 
excesso de peso infantil e 
trabalho materno (crianças 
cujas mães trabalhavam fora 
de casa apresentaram maior 
chance de excesso de peso) 
-Associação estatística entre 
excesso de peso infantil e IMC 
materno 
-Ausência de associação 
estatística entre o excesso de 
peso das crianças e a 
escolaridade materna 

Gubert et al., 
2016 
 

Mulheres em 
idade 
reprodu-tiva 
(15-49 anos) 
e seus filhos 
menores de 
cinco anos 

Brasil - Déficit estatural nas crianças: 
6,8% 
- déficit de peso/idade: 1,3% 
- Sobrepeso/obesidade nas 
crianças: 6,9%  
- Insegurança alimentar grave 
no domicílio: 6,7%  
- Foi encontrada associação 
significativa de morbidades e 
déficit de estatura com a 
insegurança alimentar grave 
- O sobrepeso/obesidade foi 
mais prevalente entre crianças 
com insegurança alimentar 
grave 

Mantovani  et 
al.,  
2016 

Crianças 
menores de 
cinco anos 

Assis Brasil 
(AC) 

- Déficit estatural: 14,4%  
- Fatores associados ao déficit 
estatural: presença de esgoto 
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a céu aberto, situação 
socioeconômica 
desfavorecida, recebimento de 
ajuda financeira 
governamental, baixa estatura 
materna, idade materna (mais 
nova), educação da mãe (não 
ter frequentado a escola) 

Migliolii et al., 
2015 

Famílias com 
crianças 
menores de 
cinco anos 

Pernambuco - Déficit estatural: 8,9%  
- Déficit de peso/idade: 2,6%  
- Baixo IMC/Idade: 1,5% 
- Excesso de peso/idade: 4,7%  
- Sobrepeso/obesidade: 8,6%  
- Níveis baixos de 
hemoglobina: 32,0%  
- Déficit de vitamina A: 16,1% 
- Três funções canônicas 
tiveram relação significativa 
segundo o critério adotado (p < 
0,05): na primeira função 
canônica foi observada forte 
correlação entre peso/idade  
(-0,73) e estatura/idade (-0,99) 
dos filhos com a estatura da 
mãe (-0,82), número de 
consultas pré-natais (-0,43), 
área geográfica de moradia (-
0,41) e renda familiar per 
capita  
(-0,42) (mães e filhos 
residentes na área rural e em 
domicílios com maior número 
de pessoas por cômodo 
apresentaram as piores 
situações nutricionais em 
relação aos desfechos 
analisados); na segunda 
função canônica o IMC das 
mães  
(-0,48) relacionou-se com o 
IMC/idade e o nível de retinol 
dos filhos, indicando que maior 
IMC materno estava associado 
a maior IMC da criança; na 
terceira função canônica o 
nível de hemoglobina (-0,72) e 
de retinol (-0,40) dos filhos 
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mostrou-se diretamente 
relacionado ao nível de 
hemoglobina materno (-0,43) 

Ramos; 
Dumith; 
César, 2015 
 

Crianças de 
0 a 59 meses 
de idade 

Caracol e 
Anísio de 
Abreu (PI) 

- Déficit estatural: 10,9%  
- Sobrepeso/obesidade: 19,1%  
- Fatores associados ao déficit 
estatural: idade mais jovem da 
mãe, baixa escolaridade 
materna, menor nível 
socioeconômico, mães que 
tiveram menos de seis 
consultas de pré-natal e 
domicílios que tiveram mais de 
uma criança com menos de 
cinco anos  
- Fatores associados ao 
sobrepeso/obesidade: menor 
idade materna, baixa 
escolaridade materna e parto 
cesáreo 

Felisbino-
Mendes; 
Villamor; 
Velasquez-
Melendez,  
2014 
 
 
 

Mulheres 
não grávidas 
e seus filhos 
<60 meses 
de idade  

Brasil - O escore-Z de E/I das 
crianças foi associado 
positivamente com a altura e 
circunferência da cintura da 
mãe de maneira linear 
- Após o ajuste, para 
características 
sociodemográficas, as 
crianças cuja altura das mães 
era <145 cm tinham 1,2 
escore-Z de E/I menor do que 
aquelas cujas mães tinham 
≥160 cm de altura (p <0,0001) 
- O IMC/I das crianças foi 
positivamente associado ao 
IMC e à circunferência da 
cintura da mãe 
- As menores médias de 
escore-Z de E/I foram 
observadas entre crianças do 
sexo masculino e com idades 
mais avançadas; entre as 
crianças cujas mães 
apresentavam menores níveis 
de escolaridade, menor renda, 
multíparas (≥4); e em situação 
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familiar de insegurança 
alimentar severa 
- Não foram encontradas 
relações entre a situação 
conjugal da mãe, entre ela ser 
fumante ou não e entre a zona 
de residência do domicilio com 
o escore-Z de E/I das crianças 
- Maior média do escore-Z de 
IMC/I foi observada entre 
crianças mais velhas e 
crianças cujas mães tinham 
maiores níveis de escolaridade 
e de renda (p < 0,05) 

Chagas et 
al., 2013  

Crianças 
menores de 
5 anos de 
idade 

Maranhão - Déficit estatural: 8,5% 
- Déficit de peso/estatura: 
3,9% 
- Déficit de peso/idade: 4,5% 
- Sobrepeso/obesidade: 6,7%  
- Na análise univariada, 
crianças de famílias chefiadas 
por mulheres apresentaram 
menores prevalências dos 
déficits de peso/idade, 
peso/estatura e estatura/idade  
- Variáveis socioeconômicas 
(classe econômica e 
escolaridade do chefe da 
família) e recebimento de 
benefício do programa bolsa 
família não estiveram 
associados à nenhum do 
desfechos 
- Na análise de regressão 
logística hierarquizada 
nenhum fator foi associado ao 
déficit de estatura para idade 

Santos; 
Gigante, 
2013 
 
 

Mulheres em 
idade 
reprodutiva e 
crianças 
menores de 
cinco anos 
de idade 

Brasil - Déficit estatural: 7,6% 
- Sobrepeso/obesidade: 6,6%  
- Insegurança alimentar 
domiciliar: 47%  
- As médias de escore-Z de E/I 
e P/I foram significativamente 
menor em crianças que viviam 
na região norte do país 
- Maiores médias do escore-Z 
de E/I foram encontradas em 
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crianças que não recebiam o 
PBF, viviam em domicílios 
com dois a quatro moradores e 
com maior renda 
- Crianças do sexo feminino 
apresentam maior média de 
escore-Z de E/I  
- Média de escore-Z de P/I foi 
menor em crianças que 
recebiam o PBF e que 
residiam em domicílios com 
maior número de pessoas 
(cinco ou mais)  
- Média de escore-Z de P/I foi 
maior em crianças com menor 
idade, vivendo em domicílios 
com segurança alimentar e 
provenientes de famílias com 
maior renda 
- As médias de escore-Z de 
P/E foram todas positivas, 
independente das 
características demográficas, 
socioeconômicas ou do nível 
de insegurança alimentar 
- Crianças oriundas das 
regiões mais desenvolvidas do 
país (sul e sudeste) e que não 
recebiam o PBF apresentaram 
médias significativamente 
maiores para o índice P/E 

 

Quadro 2.  Caracterização dos artigos sobre déficit de 
estatura em crianças menores de 5 anos baseados em 
estudos desenvolvidos em outros países.  

Autor, ano População 
de estudo  

Local de 
estudo  

Principais resultados  

Mia; 
Rahman; 
Roy, 2018 

Mulheres 
entre 15 e 49 
anos mães 
de crianças 
com idade 
entre 0 e 59 
meses  

Bangladesh - Déficit estatural: 36,2% 
- Déficit de peso/estatura: 
14,3% 
- Sobrepeso/obesidade: 1,5% 
- Baixa condição 
socioeconômica foi associada 
ao déficit estatural e ao déficit 
de peso/estatura 
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- A prevalência do déficit 
estatural aumentou com a 
idade da criança e o oposto foi 
observado em relação ao 
déficit de peso/estatura que 
diminuiu com o aumento da 
idade 
- Nível de educação materna 
(baixo), estatura materna 
(baixa), idade da mãe no 
primeiro parto (≤19 anos) e 
zona de residência (rural) foi 
associado significativamente 
ao déficit estatural e ao déficit 
de peso/estatura 
- O sobrepeso/obesidade foi 
associado positivamente ao 
nível de escolaridade materna 
e à condição socioeconômica 
- O sobrepeso/obesidade foi 
mais prevalente nas áreas 
urbanas 

Ahsan et al., 
2017 

Mulheres,  
com idade 
entre 13 e 49 
anos mães 
de crianças 
menores de 
cinco anos  

Bangladesh - Déficit estatural: 50% em 
áreas de favelas e 33% em 
áreas de não favelas 
- Déficit de peso/idade: 43% 
em áreas de favelas e 26% em 
áreas de não favelas 
- A educação da mãe, a idade 
da criança e o status 
socioeconômico do domicílio 
afetaram significativamente o 
déficit estatural e o déficit de 
peso/idade entre as crianças 
que moram nas favelas 
urbanas 
- Todas as características de 
nível individual (idade materna 
no nascimento da criança, grau 
de escolaridade da mãe, 
ordem de nascimento da 
criança, idade da criança, 
associação da mãe em ONGs), 
exceto a exposição à mídia de 
massa e o trabalho materno 
fora de casa, afetaram 
significativamente os níveis de 
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desnutrição (déficit estatural e 
déficit de peso/idade) entre as 
crianças que vivem em favelas 
-  A idade materna no 
nascimento da criança e a 
ordem de nascimento da 
criança afetou 
significativamente o estado de 
desnutrição (déficit estatural e 
déficit de peso/idade) das 
crianças que vivem em áreas 
de não favelas.  
- Entre as características do 
nível domiciliar e comunitário, 
apenas a condição 
socioeconômica do domicílio 
permaneceu significativamente 
associado ao déficit estatural e 
ao déficit de peso/idade nas 
áreas de não favelas  

Akombi et al., 
2017 

Crianças 
menores de 
cinco anos 
de idade 

Países da 
África 
Subsariana 

- Déficit estatural: 33,2%  
- Déficit de peso/estatura: 7,1%  
- Déficit de peso/idade: 16,3%   
- A prevalência da desnutrição 
(déficit estatura, déficit de 
peso/estatura e déficit de 
peso/idade) foi mais alta nos 
países da África Oriental e 
Ocidental  

Betebo et al., 
2017 
 

Crianças de 
6 a 59 meses 
de idade 

Distrito de East 
Badawacho, 
Sul da Etiópia 

- Déficit estatural: 45,6% 
- Déficit de peso/estatura: 
14,6% 
- Déficit de peso/idade: 26,3% 
- Insegurança alimentar 
domiciliar: 75,8% (12,6% 
insegurança alimentar leve, 
32,2% insegurança alimentar 
moderados e 31,0% 
insegurança alimentar grave) 
- A insegurança alimentar dos 
agregados familiares foi 
significativamente associada 
ao déficit de peso/idade e ao 
déficit estatural, porém não 
com déficit de peso/estatura 
das crianças 
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Demirchyan 
et al., 2016 

Crianças de 
0 a 59 meses 
de idade 

Comunida-des 
da região de 
Talin, 
província de 
Aragatsotn, 
Armênia  

- Déficit estatural: 12,7%  
- Déficit de peso/estatura: 0,7% 
- Déficit de peso/idade: 1,5% 
- Fatores protetores da 
estatura das crianças: altura da 
mãe, comprimento do 
nascimento da criança, 
número de lavagens das mãos 
da criança por dia e 
intervenções realizadas na 
comunidade  
- Fatores associados ao déficit 
de estatura das crianças:  
nunca/raramente uso de 
sabonete durante a lavagem 
das mãos, quarto ou último 
filho da família e tamanho da 
família 

Rachmi et al., 
2016 

Crianças 
entre 2 e 4,9 
anos de 
idade 

Indonésia -A prevalência de baixa 
estatura diminuiu 
significativamente de 1993 a 
2007 de 50,8% para 36,7% 
-A prevalência de baixo peso 
diminuiu significativamente de 
1993 a 2007 de 34,5% para 
21,4% 
-A prevalência de risco de 
sobrepeso/obesidade 
aumentou de 1993 a 2007 de 
10,3% para 16,5%  
-Associação estatística entre o 
déficit estatural e baixo peso 
para idade com o menor peso 
ao nascer 
-Associação estatística entre o 
déficit estatural e baixo peso 
para idade com o baixo peso 
ou baixa estatura dos pais 
-Associação estatística entre o 
déficit estatural e baixo peso 
para idade com o grau de 
escolaridade das mães (mães 
que nunca frequentaram a 
educação formal) 
-Associação estatística entre o 
sobrepeso/obesidade com a 
idade mais jovem (2-2,9 anos) 
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-Associação estatística entre o 
sobrepeso/obesidade com o 
sexo masculino 
-Associação estatística entre o 
sobrepeso/obesidade com o 
estado nutricional dos pais 
(sobrepeso/obesidade) 
-Associação estatística entre o 
sobrepeso/obesidade com ter 
pais com educação 
universitária 

Kinyoki et al., 
2015 

Crianças de 
6 a 59 meses 
de pesquisas 
domiciliares 
de 2007 a 
2010 

Somália - Déficit estatural: 31% 
- Déficit de peso/idade: 21% 
- Baixa circunferência do 
braço: 36% 
- Entre as variáveis 
relacionadas à criança 
(suplementação de vitamina A 
nos últimos 6 meses, diarreia, 
infecção respiratória aguda, 
incidência de doença febril nas 
últimas 2 semanas antes da 
pesquisa, história de 
vacinação contra pólio e 
sarampo, sexo e idade da 
criança), febre e diarreia nas 
duas semanas anteriores à 
pesquisa foram 
significativamente associadas 
com o déficit de peso/idade, o 
déficit estatural e a menor 
circunferência do braço  
- Crianças do sexo feminino 
tiveram uma probabilidade 
significativamente menor de 
déficit de peso/idade e de 
déficit estatural 

Todos os artigos incluídos apresentam desenho 

transversal, sendo 11 desenvolvidos no Brasil (PEREIRA et al., 

2017; ARAÚJO et al., 2016; GÉA-HORTA et al., 2016; 

FIGUEROA PEDRAZA; SALES; MENEZES, 2016; GUBERT et 

al., 2016; MONTAVANI et al., 2016; MIGLIOLII et al., 2015; 

RAMOS; DUMITH; CÉSAR, 2015; FELISBINO-MENDES; 

VILLAMOR; VILASQUEZ-MELENDEZ, 2014; CHAGAS et al., 
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2013; SANTOS; GIGANTE, 2013) e os outros foram realizados 

em Bangladesh (MIA; RAHMAN; ROY, 2018; AHSAN et al., 

2017),  nos países da África Subsariana (AKOMBI et al., 2017), 

na Etiópia (BETEBO et al., 2017), na Indonésia (RACHMI et al., 

2016) e na Somália (KINYOKI et al., 2015). Um dos estudos 

utilizou delineamento transversal e caso-controle 

(DERMIRCHYAN et al., 2016).   

A prevalência do déficit estatural em crianças menores 

de cinco anos de idade, nos estudos desenvolvidos no Brasil, 

variou de 6,8% (GUBERT et., 2016) a 35,8% (ARAÚJO et al., 

2016). Quanto aos estudos desenvolvidos em outros países, a 

variação foi de 12,7%, na Armênia (DERMIRCHYAN et al., 

2016), a 45,6%, na Etiópia (BETEBO et al., 2017). Um dos 

estudos com amostras de crianças residentes em áreas de 

favelas e em áreas de não-favelas, encontrou taxas de déficit 

de estatura de 50% e 33%, respectivamente (AHSAN et al., 

2017). Apesar da redução do déficit de estatura ser uma 

realidade tanto a nível mundial (de 39,6% para 23,8% entre 

1990 e 2014) (UNICEF; WHO; WORLD BANK GROUP, 2017) 

como no Brasil (taxa anual de redução de 8,4%) (HOSSAIN et 

al., 2017), os resultados desta revisão mostram que o 

crescimento linear ainda apresenta taxas expressivas.    

Nos artigos revisados, as variáveis associadas ao 

déficit  estatural de maior recorrência foram a renda (MIA; 

RAHMAN; ROY, 2018; AHSAN et al., 2017; ARAÚJO et al., 

2016; FIGUEROA PEDRAZA; SALES; MENEZES, 2016; 

MONTAVANI et al., 2016; MIGLIOLII et al., 2015; RAMOS; 

DUMITH; CÉSAR, 2015), a baixa estatura materna (MIA; 

RAHMAN; ROY, 2018; DERMIRCHYAN et al., 2016; 

MONTAVANI et al., 2016; RACHMI et al., 2016; MIGLIOLII et 

al., 2015), residir na zona rural (MIA; RAHMAN; ROY, 2018; 
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PEREIRA et al., 2017; ARAÚJO et al., 2016; MIGLIOLII et al., 

2015), a baixa escolaridade materna (GÉA-HORTA et al., 2016; 

MONTAVANI et al., 2016; RACHMI et al., 2016; RAMOS; 

DUMITH; CÉSAR, 2015), a idade da criança (PEREIRA et al., 

2017;  ARAÚJO et al., 2016; FIGUEROA PEDRAZA; SALES; 

MENEZES, 2016), e a idade materna (AHSAN et al., 2017; 

PEREIRA et al., 2017; MONTAVANI et al., 2016; RAMOS; 

DUMITH; CÉSAR, 2015). Ainda, o sexo masculino da criança 

(PEREIRA et al., 2017;  KINYOKI et al., 2015), o número 

inadequado de consultas pré-natal (MIGLIOLII et al., 2015; 

RAMOS; DUMITH; CÉSAR, 2015) e a etnia indígena (PEREIRA 

et al., 2017; ARAÚJO et al., 2016) também foram exposições 

importantes para o déficit de estatura em vários estudos. Esses 

resultados convergem com os de revisões precedentes que 

apontaram maiores chances de déficit de estatura em 

populações em iniquidade social e de cadastros cadastros 

sociais (SOUZA; OLINDA; FIGUEROA PEDRAZA, 2016). Cabe 

destacar, que para beneficiários do Programa Bolsa Família, 

representados por famílias vulneráveis no Brasil, a literatura 

não é conclusiva em relação à associação entre o benefício e o 

estado nutricional da criança (MARTINS et al., 2013; WOLF; 

FILHO, 2014).     

Vale salientar que a redução do déficit estatural deve 

basear-se na implementação de intervenções eficazes, dentre 

as quais destacam-se programas de educação e 

aconselhamento nutricional; monitoramento e promoção do 

crescimento; imunização; água, saneamento e higiene; e redes 

de segurança social. Essas intervenções apresentam melhores 

resultados quando há compromisso político, colaboração 

multissetorial do governo com organizações não 

governamentais, envolvimento ativo da comunidade e quando 
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são baseadas na comunidade com alta cobertura e 

conformidade (HOISSAIN et al., 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados aqui apresentados evidenciam 

prevalências, ainda, expressivas de desnutrição crônica em 

crianças, as quais associam-se às características 

sociodemográficas. Aponta-se, assim, a necessidade de  

continuar a implementação de políticas e programas que visem 

reduzir as desigualdades sociais de forma efetiva, a fim de 

beneficiar o estado nutricional infantil.  
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RESUMO: A esporotricose constitui-se em dermatopatia 
ergodermatósica, de características antropo ou saprozoonótica 
que tem como principais fontes de infecção os felinos 
domésticos, vegetais e o solo. A transmissão para os humanos 
pode ocorrer por mordidas, arranhaduras ou pelo contato direto 
com lesões do animal, e como a infecção nestes animais é mais 
agressiva, a contaminação do ambiente é expandida devido a 
disseminação de esporos pelos animais infectados e pelo 
destino dado as carcaças dos animais mortos, que muitas 
vezes são lixões a céu aberto. A notada elevação da 
propagação está também associada a hábitos culturais da 
população, que vem utilizando gatos para controle da 
população de ratos, aumentando o convívio com humanos. 
Embora existam registros de infecção em ratos e cães, foram 
os felinos que se tornaram parte importante do ciclo 
epidemiológico da esporotricose, tendo alto impacto na 
distribuição e incidência desta. O fato de os gatos estarem ao 
mesmo tempo em contato com o ambiente domiciliar e a 
natureza, a longa duração do tratamento dos animais, a 
ocupação desordenada em áreas urbanas e a falta de 
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infraestrutura e serviços de esgoto decorrentes são os fatores 
cruciais para o aumento do número de casos, além destes o 
desconhecimento sobre a doença e suas formas de 
transmissão se mostraram fatores importantes para a 
contaminação humana. 
Palavras-chave: Esporotricose. Epidemiologia. Zoonose. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A esporotricose é uma micose cutânea ou subcutânea, 

de evolução subaguda ou crônica, causada pela inoculação 

traumática do fungo dimórfico Sporothrix schenckii que vive no 

solo em associação com troncos, espinhos e material vegetal 

em decomposição,  e que acomete várias epécies de animais, 

inclusive o ser humano de ambos os sexos, de qualquer faixa 

etária ou raça, independentemente de fatores individuais 

predisponentes (CAUS, 2013). 

 É um fungo termodimórfico, sapróbio, ambiental e 

cosmopolita, se apresentando na forma micelial a temperatura 

ambiente, entre 25º e 30ºC, e na forma leveduriforme a 37ºC 

(BAZZI, 2015). Segundo Cruz (2013), os avanços nas técnicas 

de biologia molecular e em pesquisa em Micologia permitiram 

mostrar que a espécie Sporothrix schenckii é na verdade um 

complexo de espécies criptícas composto por S. schenckii, S. 

brasiliensis, S. globosa, S. mexicana, S. luriae e S. albicans. 

É a micose subcutânea mais comum na América Latina, 

no Brasil Lutz e Splendore descreveram em 1907, os primeiros 

casos de esporotricose em seres humanos e em ratos (SILVA, 

2018). 

Foi descrita pela primeira vez em 1898 nos Estados 

Unidos por Benjamin Shenck (ALMEIDA, 2015). A despeito de 

sua endemicidade, historicamente tem ocorrido sob a forma de 
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surtos epidêmicos, tal como o evidenciado no Século XX, na 

década de 40, na África do Sul, na mina de ouro de 

Witwatersrand, acometendo cerca de 3.000 mineiros. Na 

década de 90, em Wisconsin (EUA), relacionou-se um brote 

epidêmico, acometendo principalmente jardineiros que se 

infectaram com palha, contaminada pelo Sporothrix, que 

envolvia sementes de coníferas comercializadas e enviadas 

pelo correio a diversos estados daquele País, ficando a micose 

conhecida como “a doença do jardineiro”. Na América do Sul, 

mormente no Brasil, ao findar do Século XX, grassou sob a 

forma epidêmica e epizoótica, no Rio de Janeiro, computando-

se, entre 1998 e 2004, 2.326 pacientes acometidos (759 

humanos, 64 caninos e 1.503 felinos), dos quais naquele surto, 

respectivamente, 85% e 83,4% dos pacientes caninos e felinos 

haviam tido contacto com gatos esporotricóticos (LARSSON, 

2011). 

As formas clínicas mais comumente relatadas são a 

cutâneo-linfática que se inicia com um pequeno nódulo ou lesão 

ulcerada no local da inoculação do agente na pele e segue o 

trajeto linfático, geralmente ascendendo dos membros 

superiores para o dorso, formando novos nódulos que podem 

ulcerar ou formar fístulas, e a cutânea localizada que se 

caracteriza por uma lesão única no local em que houve a 

inoculação do fungo e que ali permanece, sem se disseminar 

pelos gânglios linfáticos. Esses dois tipos somam quase 90% 

dos casos descritos, no entanto há formas mais raras como a 

invasiva, capaz de acometer qualquer órgão ou tecido, e é mais 

frequente em indivíduos imunocomprometidos, nos pulmões, 

quando da aspiração de esporos e nos ossos. Há ainda as 

formas sistêmica, cutânea disseminada e extracutânea (ZAITZ 

et al, 2010.).  
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O exame direto não  tem utilidade para o diagnóstico 

imediato da esporotricose porque, estranhamente, o parasito é 

dificilmente observável, tanto no exame a fresco, como nos 

preparados corados pelo Gram ou pelo Giemsa, principalmente 

por saber-se que o mesmo não acontece quando examinamos 

exsudatos viscerais ou cortes histopatológicos de animais 

inoculados experimentalmente. A cultura é o processo de 

escolha para o diagnóstico de esporotricose tido como padrão 

ouro. Cresce bem no meio de Sabouraud, que pode ser 

acrescentado de penicilina e estreptomicina para material de 

lesões abertas, infectadas. O material deve ser semeado de 

preferência no ângulo formado pela superfície do meio de 

cultura com as paredes do tubo de ensaio, o que facilitará o 

reconhecimento do fungo, mesmo antes de se fazer lâmina da 

cultura, observando diretamente, com o menor aumento 

microscópico disponível, através das paredes do tubo 

(OLIVEIRA, 2014). 

Quanto ao tratamento da esporotricose, existem três 

modalidades, a escolha varia de acordo com a forma de 

apresentação clínica e do estado geral dos pacientes. Nas 

formas cutâneo-linfáticas, utiliza-se o itraconazol ou a solução 

saturada de iodeto de potássio, por via oral. Nas formas extra-

cutâneas, poderá estar indicado o tratamento com anfotericina 

B, por via endovenosa. O itraconazol constitui o tratamento de 

eleição, embora alguns autores considerem este a primeira 

escolha. Após a cura clínica, deve manter-se o tratamento por 

mais um mês (CARDOSO et al, 2015). A aplicação tópica de 

anfotericina B parece constituir uma modalidade terapêutica útil 

para as formas não complicadas de esporotricose cutânea, nas 

situações em que o tratamento sistêmico necessita de 
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adiamento, está contraindicado, ou na população pediátrica 

(MAHAJAN et al, 2015). 

 Objetivou-se definir um panorama a cerca da sitiuação 

atual da incidência de casos da micose a partir de um desenho 

epidemiológico sobre os dois estados com notada elevação 

destes, Rio de Janeiro e Pernambuco nos quais foi declarado 

surto de esporotricose.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Foi realizado um estudo epidemiológico transversal, 

quantitativo e descritivo, com caráter retrospectivo. Para o 

mesmo foram analisados os dados de boletins emitidos pela 

Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco em março de 

2018 e pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

em outubro de 2016 e em maio de 2018, estados em que a 

micose se tornou agravo de notificação compulsória, avaliando 

cada sessão dos boletins. Além de extensiva pesquisa 

bibliográfica e eletrônica, cujas identificação e localização das 

publicações de deu por consulta a bancos de dados virtuais, tais 

como: Sientific Eletronic Library Online  (Scielo), Portal Capes, 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) e 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Os dados obtidos foram organizados em planilhas 

utilizando o programa Excel e os resultados foram 

apresentados na forma de tabelas e figuras. Cabe ressaltar que 

em relação às datas e ao perído das notificações de casos 

suspeitos, no estado de Pernambuco foi considerada a data do 

atendimento para a notificação, enquanto o estado do Rio de 

Janeiro levou em consideração a data do início dos sintomas e 

lesões para a disposição dos dados. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Até o ano de 2015, os casos diagnosticados de 

esporotricose no estado de Pernambuco não ultrapassavam 

três por ano, eram então casos esporádicos e principalmente 

registrados em pacientes que advinham do interior e da zona 

rural e tinham ocupações ligadas a manejo de solo e material 

vegetal, em sua maioria agricultores e lavradores. 

A partir de 2016, começaram a ser relatados cada vez 

mais casos felinos na região metropolitana, seguidos do 

aumento de casos humanos de esporotricose, que se espalhou 

de maneira rápida e notável, tendo sido criado no Hospital das 

Clinícas da UFPE o Ambulatório de Esporotricose, para 

atendimento específico e exclusivo da micose em março de 

2017. 

Os resultados preliminares das análises realizadas em 

2016 pela Coordenação de Diagnóstico de Zoonoses e Outras 

Endemias do Laboratório Central de Saúde Pública – CDZOE/ 

LACEN-PE, sugerem elevado potencial para 

epidemização da doença na Região Metropolitana do Recife. 

No curso dos anos de 2016 e 2017 foram notificados 

145 casos suspeitos de esporotricose no estado de 

Pernambuco, sendo 01 caso advindo do estado da Paraíba, que 

não será considerado na avaliação de dados, conservando-se 

144 registros. Houve aumento significativo no segundo 

semestre de 2017, mais evidente no  mês de outubro. Os 

boletins gerados a partir das notificações permitem a 

comparação entre os dois anos estudados e possibilitam 

distinguir a progressão da infecção. A Tabela 1. mostra as 

notificações mensais de cada ano. 
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Tabela 1. Notificação mensal de casos de esporotricose em 

Pernambuco nos anos de 2016 e 2017. 

 

Mês de Notificação 2016 2017 Total

Número de Casos

Janeiro 0 4 4

Fevereiro 0 4 4

Março 0 12 12

Abril 0 10 10

Maio 0 10 10

Junho 0 8 8

Julho 1 10 11

Agosto 4 19 23

Setembro 1 12 12

Outubro 0 21 21

Novembro 4 13 17

Dezembro 3 8 12

Total 13 132 145  
 

Nota: Em setembro de 2017, houve notificação em Pernambuco de 

paciente residente na Paraíba. 

Fonte: Sinan/SES/PE. 

 

Os municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Olinda e 

Paulista que compõe a zona norte da região metropolitana do 

Recife albergam mais de 50% dos casos notificados, dado 

condizente com os relatos de casos na literatura.  Recife e 

Camaragibe também concentraram percentual significativo. A 

Figura 1. mostra que a micose se manteve retida, durante o 

período, à região leste do estado de Pernambuco, 

principalmente na faixa litorânea. Entretanto casos notificados 
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em  Bezerros, Água Preta e Palmeirina apontam para sua 

expansão no sentido oeste, se interiorizando.  

 

Figura 1. Localização geográfica dos casos notificados entre 

2016 e 2017. 

 

 
 

Fonte:  Google Maps 2018. 

 

Tal disposição espacial revela também a influência da 

urbanização na dispersão do fungo. De acordo com Silva 

(2018), os gatos que convivem proximamente dos seres 

humanos e que têm, ao mesmo tempo, acesso aos ambientes 

externos têm também maior probabilidade de infecção a partir 

do fungo em seu habitat natural devido aos seus hábitos de 

escavar buracos no solo, enterrar as fezes com terra ou areia e 

afiar as unhas em troncos de árvores, e também maior 

probabilidade de se infectar a partir de outros animais doentes, 

em brigas por território e por fêmeas. Nesse contexto, o maior 

número de animais errantes e abandonados em ambientes 

urbanos favorece a propagação da esporotricose felina e 

eventualmente da esporotricose humana também. A Tabela 2. 

descreve casos notificados em cada ano e o percentual que 
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representam. No ano de 2017 houve crescimento de dez vezes 

das notificações quando comparado ao ano anterior. 

 

Tabela 2. Casos notificados e percentual de esporotricose por 
município. Pernambuco, 2016 e 2017. 

 
Municípios 2016 2017 Total %

Número de Casos

Abreu e Lima 0 6 6 4,17%

Água Preta 0 1 1 0,69%

Araçoiaba 0 2 2 1,39%

Bezerros 0 1 1 0,69%

Camaragibe 1 16 17 11,81%

Igarassu 2 19 21 14,58%

Jaboatão dos Guararapes 0 10 10 6,94%

Olinda 9 41 50 37,42%

Palmerina 0 1 1 0,69%

Paudalho 0 1 1 0,69%

Paulista 0 12 12 8,33%

Recife 0 15 15 10,42%

São Lourenço da Mata 1 0 1 0,69%

Timbaúba 0 1 1 0,69%

Vitória de Santo Antão 0 5 5 3,47%

Total 13 131 144 100,00%  
 

Fonte: Sinan/SES/PE. 

O acometimento foi predominante em mulheres, com 
101 casos (70%) em relação aos casos reportados em homens, 
43 casos (30%), esse perfil pode ser explicado pelo fato de as 
mulheres permanecerem em casa e no ambiente peridocmiciliar 
por mais tempo e  também serem responsáveis pelo cuidado 
dos animais,o que as tornou o grupo mais exposto ao fungo. 

As análises de Orofino-Costa (2017) mostram que o 
aumento na incidência envolvia mais idosos, já a distribuição 
dos casos por faixa etária mostra que destaca-se o grupo etário 
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de 35 a 49 anos, com 44 casos (34,34%), seguidos por 50 a 64 
anos, com 35 casos (24%) e 20 a 34 anos, com 25 casos 
(17,24%). O percentual restante se dividiu, em ordem 
decrescente, da seguinte forma: 65 a 79; 10 a 14; 15 a 19; 80 
ou  mais; 1 a  4 anos ; 5 a 9 anos  e 1 ano ou menos,  

Em contrapartida, o estado do Rio de Janeiro que já 
vem enfrentando a epidemia da doença há mais tempo, tem da 
mesma forma um delineamento mais alarmante. Até 1997 eram 
diagnosticados de um a três casos por ano pelo  Instituto de 
Pesquisa Clínica Evandro Chagas (IPEC), uma unidade da 
Fundação Oswaldo Cruz. Em 1998, esse índice triplicou, sendo 
diagnosticados nove casos humanos, ressaltando que seis dos 
casos tinham história prévia de contato com gatos. Também em 
1998 foi atendido o primeiro caso de esporotricose felina no 
IPEC-RJ, investigando a origem do animal foi atestado que o 
dono deste e mais animais no entorno da propriedade tinham a 
micose. Em 1999 foram diagnosticados mais 29 casos 
humanos, entre eles 27 de haviam tido contato com gatos 
doentes, em 2000 foram 43 casos registrados, segundo dados 
de Silva (2012). 

Definindo um período praticamente simultâneo ao que 
foi analisado Pernambuco, o estado do Rio de Janeiro 
apresentou no período de 2015 a maio de 2018, um amplo 
número  de notificações, somando 4722 casos notificados 
suspeitos de esporotricose. O percentual de confirmação de 
2015 a 2017 ultrapassa 60%, e em relação aos casos 
notificados até maio de 2018, esse percentual cresce para 
67,85%, acompanhado da ascendência do número de 
notificações a cada ano.  A Tabela 3. mostra a distribuição 
anual dos casos notificados suspeitos, os casos confirmados, 
além dos casos ignorados/brancos e casos descartados. 
 Tanto os casos suspeitos quanto os notificados conservam 
o perfil ascendente, ultrapassando mais de mil casos humanos 
anuais, o ano de 2018 tem um número menor pois só foram 
incluídos os casos notificados até o mês de maio, ainda assim 
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apresenta notificações superiores quando comparado com o 
período 2016-17 em Pernambuco. 
 

Tabela 3. Casos notificados suspeitos de Esporotricose, 
segundo classificação final e ano de início de sintomas, 

Estado do Rio de Janeiro, anos 2015 a 2018*. 
 

Ano Casos Confirmados Casos Descartados Casos Ignorados/Branco Total de Casos 

N N N Notificados Suspeitos

2015 792 30 355 1177

2016 1124 21 340 1485

2017 1375 22 344 1741

2018* 219 1 99 319

Total 3510 74 1138 4722  
*2018: até 18 de maio. 

Fonte: SINAN, GDTVZ, SES/RJ. 

 
Destacam-se os percentuais elevados de confirmação 

da doença, podendo justificar-se tanto por uma facilidade de 

confirmação dos casos através da história clínica e 

epidemiológica dos pacientes, quanto por uma maior 

sensibilidade para a notificação dos casos já confirmados da 

doença.  

Na Figura 2. observa-se a distribuição em diversas 

faixas etárias, destacando-se que mais da metade dos casos 

ocorre em pessoas de 40 anos de idade ou mais, representando 

a população de maior risco ou exposição à doença, 

concentrando os seguintes percentuais conforme ano de início 

de sintomas: 55,2% em 2015, 56,1% em 2016, 56,0% em 2017 

e 54,3% em 2018. 
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Figura 2. Distribuição dos casos confirmados de Esporotricose, 

segundo faixa etária e ano de início de sintomas, Estado do Rio 

de Janeiro, anos 2015, 2016, 2017 e 2018*. 

 

 
 

*2018: até 18 de maio. 
Fonte: SINAN, GDTVZ, SES/RJ. 

 

O ano de 2017 teve as maiores notificações nos 

pacientes com idade entre 50 e 60 anos e a análise dos casos 

confirmados entre 2015 e 2018 aponta para uma maior 

ocorrência da doença em pessoas do sexo feminino: acima de 

60% dos casos, o que também foi observado nos casos 

notificados em Pernambuco devido ao comportamento feminino 

de maior contato com os gatos e assim, mais exposição à 

doença. A variação do percentual entre notificações realizadas 

em mulheres e homens é demonstrada na Figura 3. 
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Figura 3. Frequência (%) de casos confirmados de 

Esporotricose, segundo sexo e ano de início de sintomas, 

Estado do Rio de Janeiro, anos 2015, 2016, 2017 e 2018*. 

 

 
 

*2018: até 18 de maio. 
Fonte: SINAN, GDTVZ, SES/RJ.  

 

Essa distribuição revela como os casos vêm manendo 

uma estabilidade em relação à proporção entre os sexos, de 

mais ou menos 2:1 para mulheres, concordando com a situação 

dos casos já relatados por Silva (2012). Mesmo em estado de 

surto, o delineamento dos casos se mostra estável, com as 

variáveis em semelhança, mas ainda assim sempre crescendo 

em número, revelando que em relação à esporotricose um 

grande impasse é o controle da dispersão da micose. Na Figura 

4. é possível visualizar a distribuição dos casos notificados no 

Rio de Janeiro. 
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Figura 4. Sobreposição dos mapas de distribuição dos casos 

confirmados de Esporotricose,  Estado do Rio de Janeiro, 

anos 2015 a 2018. 

 

 
 

Legenda:    1 - Região Noroeste;  2 - Região Norte; 3 - Região Serrana; 

4 - Região da Baixada Litorânea;  5 - Região Metropolitana; 6 - Região 

Centro-Sul; 7 - Região Metropolitana I; 8 – Região do Médio Paraíba e 

9 - Região da Baía da Ilha Grande. 

Fonte: SINAN, GDTVZ, SES/RJ. 

 

O mapa mostra  os casos confirmados de 

esporotricose conforme municípios/região de notificação e por 

ano de início de sintomas, destacando-se a maior concentração 

nos municípios da Região Metropolitana I (7), em especial na 

Capital e em Nova Iguaçu, o que pode ser devido à maior 

circulação do agravo nestas áreas ou a maior sensibilidade das 

vigilâncias destes municípios. A redução dos casos notificados 

neste início de 2018 representa, provavelmente, uma demora 

na notificação ou inserção dos dados no SINAN. 
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CONCLUSÕES  

 

No decorrer da década de 2010 a esporotricose 

ganhou evidência nacional, o estado do Rio de Janeiro iniciou 

a familiarização com a doença há cerca de 20 anos, e esta 

permaneceu bem notificada e acompanhada pelo IPEC da 

Fundação Oswaldo Cruz, contribuindo no estabelecimento de 

um desenho epidemiológico detalhado sobre a infecção,  

fazendo inclusive seguimento dos casos felinos de 

esporotriocose.  Não obstante, a doença prosseguiu se 

alastrando e se espalhando no decorrer dos anos,  e mesmo o 

perfil epidemiológico do período analisado evidencia a 

progressão e dispersão da micose. Observa-se que essa 

expansão ocorre de modo  rápido e constante e o ponto-chave 

dessa disseminação é a transmissão felina. 

Os gatos não apenas têm o potencial de contaminar 

diretamente os seres humanos, e outros animais (domésticos 

ou não), como também contaminam o ambiente no qual 

permanecem, seja o solo, galhos ou mesmo o próprio ambiente 

doméstico. Uma vez dispersos os esporos podem permanecer 

nas superfícies, serem suspensos no ar, ou se na natureza, 

concretizar o desenvolvimento do Sporothrix em sua forma 

sapróbia. Outro ponto contribuitivo é o abandono dos animais 

doentes e o descarte incorreto dos cadáveres de animais 

acometidos pela esporotricose, nos gatos a infecção é mais 

agressiva que em humanos e está associada à grande 

quantidade de organismos fúngico nas lesões, o que também 

aumenta o impacto da contaminação animal. Apesar disso, a 

causa da maior susceptibilidade dos felinos à micose não é 

conhecida. 
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O status atual da micose em Pernambuco e a forma 

como vem evoluindo se assemelha ao início da infecção no Rio 

de Janeiro, com o surgimento de focos epidêmicos que 

asseguram o prosseguimento da infecção. Efetivamente o que 

diferencia as duas regiões estudas é o estágio da infecção, 

tendo em vista a quantidade de casos relatos que no Rio de 

Janeiro chega a ser até dez vezes maior que em Pernambuco. 

O grupo de risco inclui mulheres adultas, donas de 

casa ou que estejam fora do mercado de trabalho, um indicativo 

da transmissão domiciliar, o que também pode vir a explicar a 

proporção de 2:1 em relação ao sexo dos pacientes. A doença 

acometia poucas crianças, mas uma vez estabelecida a 

situação de surto é inevitável que sejam infectadas também.  Os 

pacientes imunossuprimidos, diabéticos ou portadores de 

alguma doença crônica são mais vulneráveis e desenvolvem 

quadro mais severo da esporotricose, mesmo assim não há 

relatos de transmissão entre humanos na literatura, as pessoas 

contraem a doença pelo contato primordial com meios ou 

animais infectados.  

No que se refere aos números, em Pernambuco de 

2016 para 2017, o número de notificações teve aumento maior 

que dez vezes, passando de 13 casos no primeiro ano para 131, 

o que difere do Rio de Janeiro, onde a infecção já está bem 

firmada e a variação do aumento gira em torno de 21%. Em 

ambos os estados o sexo e idade dos mais acometidos é similar 

e se encaixa no grupo de risco, isto é mulheres com quarenta 

anos ou mais.  

A distribuição geográfica é o item que mais diverge 

entre os dois estados, enquanto que no estado de Pernambuco 

a infecção está concentrada na região metropolitana, ao leste, 

próxima à faixa litorânea, no estado do Rio de Janeiro, mesmo 
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presente também na região metropolitana e litorânea em maior 

concentração, já se encontra dispersa também nas demais 

regiões.   

A despeito das ações realizadas por  ambos os 

estados, com a conscientização dos profissionais e também o 

destaque nas mídias, não existem políticas públicas efetivas 

que visem o controle da esporotricose, dessa forma a 

esporotricose tende a se tornar uma doença cada vez mais 

comum e presente no cenário brasileiro, pois ainda que 

prevaleça nesses dois estados, há relatos de esporotricose em 

todas as cinco macrorregiões, indicando que a epidemia pode 

atingir um patamar nacional caso não sejam tomadas as 

medidas de controle e prevenção cabíveis, toda via é provável 

que em pouco tempo, a infecção em Pernambuco tome as 

mesmas proporções da infecção no Rio de Janeiro, dadas as 

circunstâncias tão correlatas das duas. 
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RESUMO: A violência é um grave problema de saúde pública, 
entendida como o uso proposital da força física ou do poder, 
real ou em ameaça, contra si próprio, contra outro sujeito, ou 
contra um grupo ou uma sociedade, que apresente ampla 
probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação. O objetivo do 
estudo consiste em descrever a situação epidemiológica da 
violência e sua notificação no Brasil, como também determinar 
a prevalência segundo faixa etária, ano, sexo, escolaridade, 
raça e região geográfica dos indivíduos que sofreram algum tipo 
de violência no Brasil. Trata-se de um estudo epidemiológico, 
observacional e descritivo, utilizando os dados dos indicadores 
epidemiológicos e de morbidade do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação e do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde do Brasil no período de 2009 a 2016, 
sendo estes coletados no mês de outubro de 2018. Com base 
nos resultados, observou-se um aumento do número de casos 
de violência em 2016 contra o sexo feminino e a maioria dos 
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casos ocorreu na própria residência. A maior prevalência estava 
compreendida na faixa etária de 20 a 29 anos, entre brancos, 
com escolaridade de 5ª a 8ª série. O Sudeste e o Sul foram as 
regiões com maior número de casos registrados. 
Palavras-chave: Violência. Sistemas de Informação. 

Epidemiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo da história a violência tem se configurado como 
um problema mundial, presente em todas as sociedades. 
Embora seja bastante complexa, um dos conceitos mais 
utilizados a considera como o uso da força física ou do poder, 
em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou 
contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar 
em lesão, morte, dano psicológico, desenvolvimento 
prejudicado ou privação (Veloso et al, 2013). 

A violência é entendida como o uso proposital da força 
física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra 
outro sujeito, ou contra um grupo ou uma sociedade, que 
provenha ou apresente ampla probabilidade de resultar em 
lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 
ou privação. As ações ou comportamentos violentos crescem 
gradativa e silenciosamente na rotina das pessoas, ela pode 
acarretar vários danos à saúde da vítima, dentre eles pode-se 
citar: depressão, ansiedade, dor crônica, desordem de estresse 
pós-traumático, transtornos alimentares, comportamento 
suicida, isolamento social, bem como comportamentos de alto 
risco, como o consumo de álcool e drogas (FREITAS et al, 
2017). 

Outros autores como Minayo e Souza (2002) sugerem 
que a violência necessita ser analisada na perspectiva da 
sociedade que a produziu, pois o fenômeno se nutre de fatos 
políticos, culturais e econômicas traduzidos nas relações 
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cotidianas que, por serem construídos por determinada 
sociedade, e sob determinadas circunstâncias, podem também 
por ela ser desconstruídos e superados.  

A violência está presente em todas as classes sociais, 
nos dois gêneros, etnias, faixas etárias e em todas as culturas. 
Ela atinge tanto os países ricos como os pobres, embora seja 
mais notória nos países onde as condições de vida são mais 
precárias. As características da comunidade e os valores e 
organização da sociedade mais ampla são os outros níveis em 
que se podem analisar os fatores de risco de violência, assim 
como a falta de recursos sociais e de instituições de apoio, a 
baixa coesão social ou o isolamento social (Veloso et al, 2013). 

Mundialmente a violência tem sido apontada como uma 
das principais causas de morte de pessoas na faixa etária de 
15 a 44 anos. E tem destaque a violência doméstica como maior 
causa de ferimentos e principal causa de morte de mulheres 
entre 14 a 44 anos. Este cenário impulsionou a 49ª Assembleia 
Mundial de Saúde, realizada em 1996, a declarar a violência 
como um dos principais problemas mundiais de saúde pública 
(Veloso et al, 2013). 

A tipologia proposta pela Organização Mundial de 
Saúde(OMS) indica três grandes categorias de violência, que 
correspondem às características daquele que comete o ato 
violento: a violência coletiva, a violência auto infligida e a 
violência interpessoal (COELHO et al, 2014).  

 A violência coletiva, que inclui os atos violentos que 
acontecem nos âmbitos macrossociais, políticos e econômicos 
e caracterizam a dominação de grupos e do Estado. Nessa 
categoria estão os crimes cometidos por grupos organizados, 
os crimes de multidões, os atos terroristas, as guerras e os 
processos de aniquilamento de determinados povos e nações; 
A violência auto infligida é subdividida em comportamentos de 
auto abusos e os suicidas. Que contemplam ideação suicida e 
tentativas de suicídio; A violência interpessoal, subdividida em 
violência comunitária e violência familiar, que inclui a violência 
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infligida pelo parceiro íntimo, o abuso infantil e abuso contra os 
idosos. Na violência comunitária incluem-se a violência de 
jovens, os atos aleatórios de violência, o estupro e o ataque 
sexual por estranhos, bem como a violência em grupos 
institucionais, como escolas, locais de trabalho, prisões e asilos 
(COELHO et al, 2014). 

Em janeiro de 2011, foi reformulada a lista de doenças 

de notificação compulsória, e o Ministério da Saúde incluiu 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências. A criação do 

sistema de notificação, no setor da saúde, pressupõe incluir, 

nas atividades de atendimento e na organização dos serviços, 

o procedimento de notificar, assim como capacitar os 

profissionais para agir corretamente sobre o fenômeno da 

violência (SOUSA et al, 2018). 

Quanto à prevenção da violência, a Organização Pan-

Americana de Saúde sinaliza que esta pode ser compreendida 

como a redução na frequência de novos casos, com a 

diminuição ou eliminação das causas fundamentais e dos 

fatores de risco, assim como a menor exposição a riscos a partir 

dos efeitos diretos e indiretos de políticas públicas e programas 

(OPS, 2013). 

Devido à grande importância para a saúde pública, pelo 

número de indivíduos atingidos, a violência tem se configurado 

como um problema mundial e é hoje um dos principais 

problemas de saúde no Brasil.  

A população necessita de um suporte de confiança por 

parte tanto dos profissionais de saúde como dos gestores para 

ter acesso às informações, as instituições e ao poder de 

decisão, para saber como se conduzir no enfrentamento da 

violência. A questão também demanda políticas públicas 
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sociais, de saúde, educação e segurança, entre outras, na 

perspectiva de mudar o panorama da violência em nível local, 

regional e nacional (MACHADO, 2014). No caso da violência 

psicológica, sua invisibilidade é comum, pois não deixa marcas 

físicas que possam “justificar uma intervenção”, além de poder 

ser percebida pelos profissionais como uma forma aceitável de 

“disciplinar e educar” as crianças e os adolescentes e, portanto, 

que eles não devem interferir nesses casos (Rolim, Moreira, 

Gondim, Paz & Vieira, 2014). 

A notificação é entendida como o ato de registro de 

dados em instrumento oficial que são alimentados em sistema 

de informação para fins de evidências epidemiológicas e de 

subsídios para a elaboração de políticas públicas (SANTOS, 

2014). Portanto, a eficiência da notificação depende da 

contínua sensibilização dos profissionais/gestores para que 

reconheçam a importância dessa informação. 

Diante do exposto, o objetivo do estudo consiste em 

descrever a situação epidemiológica da violência e sua 

notificação no Brasil, com base nos dados do Sistema de 

Informação Nacional de Agravos e Notificação (SINAN), como 

também determinar a prevalência segundo faixa etária, ano, 

sexo, escolaridade, raça e região geográfica dos indivíduos que 

sofreram algum tipo de violência, segundo os dados do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). 

O objetivo do estudo consiste em descrever a situação 

epidemiológica da violência e sua notificação no Brasil, como 

também determinar a prevalência segundo faixa etária, ano, 
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sexo, escolaridade, raça e região geográfica dos indivíduos que 

sofreram algum tipo de violência no Brasil. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional e 

descritivo, sendo utilizados os dados secundários produzidos 

pelo sistema de vigilância, utilizando os dados dos indicadores 

epidemiológicos e de morbidade, da Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Ministério da Saúde, a partir do SINAN e DATASUS. 

Os dados correspondem aos casos de Violência no 

Brasil, confirmados e notificados no período de 2009 a 2016, 

sendo estes coletados no mês de outubro de 2018. Os anos 

estudados correspondem aos últimos apresentados pelo 

DATASUS. Os dados dos anos de 2017 e 2018 não estavam 

registrados no sistema do DATASUS. 

A análise iniciou-se a partir da revisão do banco de dados 

do SINAN e DATASUS, utilizando as seguintes variáveis: ano 

de notificação dos casos confirmados, sexo, faixa etária, 

escolaridade, raça e região geográfica e local da ocorrência. 

Os anos incluídos no estudo foram selecionados com 

base no ano de início de operacionalização do SINAN (Sinan 

NET 4.0/patch 4.2), 2007.  

A partir das análises procedeu-se a construção de 

gráficos e tabelas para auxiliar na discussão dos resultados por 

meio do Microsoft EXCEL, versão 2010. 

Por trabalhar com dados secundários disponíveis 

através do SINAN, é dispensado de aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), por não haver variáveis que 

possibilitem a identificação dos sujeitos da pesquisa. Ressalta-

se que todas as prerrogativas éticas emanadas dos dispositivos 
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que regem a pesquisa envolvendo dados públicos foram 

seguidas rigorosamente. 

 

RESULTADOS   

 
  Quanto à avaliação da frequência segundo escolaridade, 
verificou-se que a faixa da 5ª à 8ª série incompleta do ensino 
fundamental obteve o percentual de 15% (180.047), seguida do 
ensino médio completo com 9,1% (112.627) casos e da 1ª a 4ª 
série incompleto do EF com (99.916), mas o que chamou a 
atenção foram os casos ignorado/branco, correspondendo a 
35% (430.978) do total de casos, ou seja, no momento do 
preenchimento pode ter passado despercebido ou esquecido 
de preencher corretamente esse dado, o que leva a entender  
que as fichas de notificações podem estar sendo preenchidas 
de forma inadequada. 

A etnia de maior frequência encontrada neste estudo foi 
a branca com 500.190 (40%), seguida da parda 416.439 (34%), 
ignorado/branco 206.371 (17%), preta 95.848 (7%), indígena 
9.699 (0,8%) e amarela 7.787 (0,6%) dos casos. Apesar das 
pesquisas considerarem a etnia negra como a de maior 
vulnerabilidade em várias questões sociais, este dado pode ser 
decorrente da característica étnica das regiões sul e sudeste do 
país, uma vez que nesses locais o percentual de pessoas de 
cor branca é superior à média nacional. 

De acordo com a frequência por faixa etária e sexo, num 
total de 254.993 casos de violência, o percentual encontrado foi 
predominantemente do sexo feminino com 16,6% (205.170) 
para 4% (49.795) do sexo masculino, enquanto na faixa de 15 
a 19 anos, foi de 9,6% (119.018) e 6% (73.683) dos casos 
respectivamente. 

Analisando a Figura 1, verificou-se que grande parte dos 
casos de violência por faixa etária se manteve crescente entre 
05 a 09 anos (6%) e 20 a 29 anos de idade (21%), declinando 
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na faixa de 30 – 39 anos em torno de 17% do total. Mas é na 
faixa de 20 a 29 anos que os indicadores cresceram 
acentuadamente. 

 
Figura 1. Distribuição dos casos de violência doméstica, sexual 
e/ou outras violências no Brasil de acordo com a faixa etária. 

 

 

Fonte:Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação SINAN Net 

 

Com relação a distribuição proporcional dos casos de 

violência nas regiões brasileiras identificados de 2009 a  2016, 

a Figura 2 mostra que há uma alta concentração nas regiões 

Sudeste e Sul, correspondendo cada qual a 48% e 20,3% do 

total de casos, as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte 

correspondem a 16,8%,  8,3% e 0,6%  do total dos casos, 

respectivamente. Esses dados podem evidenciar além do 

aumento do número de casos de violencia na regiao sudeste e 

sul, a não notificação dessas violências nas outras regiões.  
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Figura 2. Distribuição dos casos de violência doméstica, sexual 
e/ou outras violências no Brasil de acordo com a região 
geográfica. 

 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação - SINAN Net 

 

Com relação à frequência por local de ocorrência, Tabela 

1, observou-se que, a maioria dos casos de violência ocorreu 

em residências, com 59% dos casos, seguidos por via Pública 

(15,29%), como as ruas da cidade dentro do perímetro 

considerado urbano, estradas desertas e em torno dos bares. É 

em torno das casas noturnas que atraem a prostituição e a 

violência. Como os negócios noturnos são prolíferos em 

rendimentos, outros estabelecimentos surgem repletos de 

menores de idade, que são facilmente vitimáveis.  

De modo geral, acredita-se que o espaço familiar é 

seguro e menos propício à violência que os espaços das ruas, 

porém na residência ocorreram 734.778 casos, mostrando que 

ela faz parte do cotidiano da organização familiar. Esta violência 
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é um problema muito comum e podem existir vários fatores de 

risco que podem gerar atos violentos entre os membros da 

própria família.  

De acordo com Araújo, Cruz e Rocha (2013), os dados 

divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2008, apontam que, 

no Brasil, das 626 notificações de violência contra idosos 

atendidos em serviços de saúde de referência, 338 foram de 

vítimas dos próprios filhos. Esses dados representam 54% das 

notificações de agressões a pessoas com 60 anos ou mais, 

dentro de casa. Entre os tipos de agressões identificadas 

nessas notificações, a violência moral ou psicológica foi a mais 

relatada (55%), seguida da violência física (27%), do abandono 

(22%) e, por último, do dano financeiro ou patrimonial (27%). 

 

Tabela 1. Distribuição dos casos de violência doméstica, sexual 
e/ou outras violências no Brasil de acordo com o local de 
ocorrência. 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - SINAN Net 

Local ocorrência Frequência 

Residência   734778 

Habitação Coletiva       7411 

Escola     22743 

Local de pratica esportiva       4083 

Bar ou Similar     25011 

Via pública   188990 

Comércio/Serviços     18371 

Indústrias/construção       2211 

Outros     68899 
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Percebe-se, na tabela 2, um número crescente de casos 

de violência no sexo masculino, no período de 2009 a 2015, 

tendo uma queda no ano de 2016 com 5,4%. Entretanto, 

observa-se um grande predomínio de violência contra o sexo 

feminino, onde apresentou um percentual de 70,4% para 

apenas 29,5% do sexo masculino.  No entanto, nos casos do 

sexo feminino ocorreu um crescimento anual, cada vez mais 

alarmante de casos de violência, dando um salto de 2,1% em 

2009 para 14,2% em 2016. É evidente o crescimento anual no 

número de notificações no período de 2009 com 3,2% (39.976) 

dando um salto para 20% (243.259) em 2016 no total dos casos 

de violência. 

 

Tabela 2. Distribuição dos casos de violência doméstica, sexual 
e/ou outras violências no Brasil de acordo com sexo e ano de 
notificação. 

Ano de 

notificação Ignorado Masculino Feminino Total 

2009 30 13383 26563 39976 

2010 97 24627 49070 73794 

2011 66 32431 75033 107530 

2012 58 47951 109024 157033 

2013 104 56447 132177 188728 

2014 111 54049 143953 198113 

Ignorado   142901 

Em Branco     20936 

Total 1236334 
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2015 44 68871 158986 227901 

2016 41 67319 175899 243259 

Total 551 365078 870705 1236334 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - SINAN Net 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo utilizou-se de dados coletados no 

SINAN, no período que compreende o ano de 2009 a 2016, 

tendo sido encontrados, ao todo 1.236.334 casos no Brasil. 

Dentre os casos notificados, destaca-se: frequência por 

escolaridade, raça, sexo e ano de notificação, faixa etária, 

região geográfica e local de ocorrência. 

O conceito de etnia aborda as questões de identidade 

dos povos, e nem sempre expressa relações de dominação 

(SILVEIRA, 2014). 

É comum referências à população adolescente como 

aquela que menos adoece ou que menos procura os serviços 

de saúde. Contudo, hoje os adolescentes entre 15-19 anos 

engrossam as estatísticas brasileiras de violência, 

apresentando elevadas taxas de mortes por causas violentas.   

 Além disso, o uso abusivo de drogas, a população de 

rua, a exploração do trabalho, a vida escolar e a 

profissionalização, as doenças sexualmente transmissíveis e as 

gestações não planejadas são temas prioritários. 

Aproximadamente 11% das internações no Brasil 

correspondem a essa faixa etária, especialmente devido à 

gravidez e a causas externas (ASSIS, 2015). 

A maioria dos crimes sexuais ocorre durante a idade 

reprodutiva da mulher, gerando risco de gravidez decorrente da 
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violência, principalmente na faixa de 20 a 29 anos de idade. A 

violência sexual contra a mulher é uma violência de gênero, 

reconhecida como uma grave violação de direitos humanos e 

um problema de saúde pública (DELZIOVO, 2017). 

A gravidez decorrente de violência sexual representa, 

para grande parte das mulheres, uma segunda forma de 

violência. Essa é uma fase muito produtiva da mulher e com 

isso ela fica bastante vulnerável a improdutividade laboral 

devido a todos os traumas sofridos. 

A violência sexual é, portanto, um problema social, de 

segurança e saúde pública, que traz impactos na saúde dos 

indivíduos e nas relações sociais, expressa nas lesões físicas e 

psicológicas decorrentes (BAIGORRIA, 2017). 

De modo geral, acredita-se que o espaço familiar é 

seguro e menos propício à violência que os espaços das ruas, 

porém na residência ocorreram 734.778 casos, mostrando que 

ela faz parte do cotidiano da organização familiar. Esta violência 

é um problema muito comum e podem existir vários fatores de 

risco que podem gerar atos violentos entre os membros da 

própria família.  

De acordo com Araújo, Cruz e Rocha (2013), os dados 

divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2008, apontam que, 

no Brasil, das 626 notificações de violência contra idosos 

atendidos em serviços de saúde de referência, 338 foram de 

vítimas dos próprios filhos. Esses dados representam 54% das 

notificações de agressões a pessoas com 60 anos ou mais, 

dentro de casa. Entre os tipos de agressões identificadas 

nessas notificações, a violência moral ou psicológica foi a mais 

relatada (55%), seguida da violência física (27%), do abandono 

(22%) e, por último, do dano financeiro ou patrimonial (27%). 
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É inaceitável que, em pleno século XXI, ainda ocorram 

tantos casos de violência contra o sexo feminino como mostra 

essa análise.  

Lembrar-se que uma vida sem violência sexual contra as 

mulheres advém de uma formação social embasada em direitos 

humanos, transversalidade de gênero e pelo empoderamento 

das mulheres diante das iniquidades e relações de violência, 

enquanto busca da equidade de gênero. 

Atualmente, vive-se a constatação de que as mulheres 

são vítimas de atos nocivos à sua integralidade apenas por 

pertencerem ao sexo feminino (SILVA, 2015). 

Entre todos os casos de violência notificados no SINAN 

notou-se uma tendência elevada e crescente dessas faixas nos 

últimos anos. Entende-se que a violência física acontece 

quando uma pessoa que está em relação de poder sobre outra 

causa ou busca causar dano a esta, por meio do uso da força 

física ou de algum tipo de arma que pode provocar lesões e 

traumas psicológicos. 

 

CONCLUSÕES 

 

A violência doméstica, sexual e/ou outras violências no 

Brasil continua como importante agravo de saúde, como mostra 

os resultados alcançados através deste trabalho, no qual um 

grande predomínio de violência contra o sexo feminino é 

evidenciado, como também, percebe-se um aumento significativo 

nos últimos anos. 

Neste cenário, os profissionais da saúde têm que 

estarem bem mais atentos quanto às notificações da violência, 

uma vez que as subnotificações causam grande prejuízo para a 

saúde como um todo.  
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São estes trabalhadores os principais contribuintes, 

também, para a detecção precoce das pessoas que sofrem algum 

tipo de violência, que muitas vezes é escondida e silenciada por 

medo dos agressores ou por outros fatores. 

A prática da notificação constitui uma atitude 

fundamental para melhoria da prestação da assistência em saúde. 

Com base nas dificuldades relacionadas à subnotificação de 

casos ou as inadequações no preenchimento da ficha de 

notificação, evidencia-se a necessidade de desenvolver ações de 

educação permanente na busca de capacitar os profissionais da 

área no preenchimento correto e completo da ficha de notificação.  

A preparação de recursos humanos é essencial para 

garantir a sustentabilidade das redes nas ações de prevenção de 

violências e de promoção de cultura de paz, bem como na atenção 

integral às crianças e aos adolescentes em situação de violência 

interpessoal, na qual se inclui a violência sexual (SANTOS,2014). 

Isso possibilitará um melhor planejamento das ações em 

saúde no Brasil, sendo de fundamental importância para subsidiar 

a formulação de políticas e programas voltados à prevenção de 

todas as formas de violência. 
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RESUMO: O câncer configura a segunda maior causa de 
mortes por doenças do mundo. No ano de 2018, foram 
relatados 18 milhões de novos casos de câncer de pâncreas ao 
redor do mundo, sendo 600 mil ocorrendo no Brasil. Dentre os 
diversos tipos de cânceres, o câncer de pâncreas é o 12º mais 
incidente e o 6º mais letal no mundo, sendo um dos que 
apresentam maior taxa de mortalidade no Brasil. Desta forma, 
o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento 
epidemiológico da mortalidade por câncer de pâncreas no Brasil 
e regiões, considerando diferentes períodos, sexo e idade. Para 
isso, executou-se uma análise temporal e espacial da 
mortalidade por câncer de pâncreas no Brasil e regiões. Os 
dados foram obtidos no Atlas On-line do INCA nos meses de 
outubro e novembro de 2018, considerando o intervalo de 1986 
a 2015 e as faixas etárias entre 00 e acima de 80 anos. Foi 
observado que a taxa de mortalidade por câncer de pâncreas é 
dependente de faixa etária, e independente de sexo, sendo as 
regiões mais notificadas se concentrando no centro-sul do País, 
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embora a região nordeste tenha apresentado o maior índice de 
crescimento dessa mortalidade. 
Palavras-chave: Neoplasias. Brasil. Pâncreas.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer configura a segunda maior causa de mortes 

por doenças ao redor do mundo. Dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) relataram, para o ano de 2018, uma 

incidência de aproximadamente 18 milhões de novos 

casos diagnosticados, refletindo em 9,6 milhões de mortes. O 

cenário futuro não é diferente, uma vez que, para o ano de 

2040 projeta-se cerca de 30 milhões de novos casos e 16 

milhões de mortes (WORD HEALTH ORGANIZATION, 2018).   

Durante o ano de 2010, foram investidos 1,16 trilhões de 

dólares em tratamentos envolvendo cânceres, sendo esses 

tratamentos ocorrendo com maior frequência em países 

desenvolvidos, uma vez que 70% das mortes causadas por 

câncer foram relatadas em países não desenvolvidos e em 

desenvolvimento (WORD HEALTH ORGANIZATION, 2018).  

No Brasil, no ano de 2018, foram relatados cerca de 600 

mil novos casos de câncer seguidos de 243 mil mortes, com 

uma prevalência de 1,3 milhões de casos em um período de 5 

anos. Dentre os tipos de canceres relatados, para o ano de 

2018, o câncer de pâncreas representa o décimo segundo 

câncer mais incidente e a sexta colocação no ranque de mortes, 

apresentando-se como um dos cânceres que mais matam no 

Brasil (WORD HEALTH ORGANIZATION, 2018; INSTITUTO 

NACIONAL DE CANCER, 2018).  

As classificações neoplásicas são feitas de acordo com 

o tipo celular/origem em que se iniciou as mutações. Assim, o o 
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pâncreas que é um órgão de função glandular mista, com 

função exócrina e endócrina, pode apresentar tumores com 

diferentes origens (DAI et al., 2017). E o acúmulo de mutações 

em células que desempenham quaisquer destas funções, 

acarreta alterações fisio-patológicas sistêmicas que 

comprometem a qualidade de vida do paciente 

consideravelmente (AJCC, 2010; BILIMORIA et al., 2007).   

Em virtude de ser caracterizado como um dos tipos de 

câncer mais agressivos, o câncer de pâncreas quando 

detectado, se apresenta com cerca de 80% dos pacientes em 

estágio avançado ou em estado metastático, estando essa 

neoplasia vinculada a uma das piores expectativas de vida 

(ZHANG et al., 2016).   

Além disso, os tratamentos convencionais como 

intervenções cirúrgicas, quimioterapia e radioterapia se 

mostram cada vez mais ineficientes perante um prognóstico 

deficiente, o que sustenta os índices de mortalidade elevados, 

acarretados por essa doença (KAMISAWA et al., 2016).  

Os fatores de risco para o desenvolvimento de desta 

neoplasia são variados, e estão relacionados principalmente a 

fatores extrínsecos. Dentre estes, destaca-se hábitos 

comportamentais, como fumar, ingerir altos teores de bebidas 

alcoólicas e consumir carnes vermelhas, assim como hábitos 

ocupacionais associados a exposição a metais pesados. Outros 

fatores de risco também relacionados ao câncer de pâncreas 

são alterações metabólicas, como alterações ponderais e 

diabetes (ZOU et al., 2014; MAISONNEUVE et al. 2014).   

O tipo mais comum de câncer de pâncreas, 

apresentando-se em cerca de 90% dos relatos, é o 

adenocarcinoma (KLEEF et al., 2016), sendo este relatado 

como um dos piores prognósticos de todos os tumores sólidos, 
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representando um grave problema de saúde pública. E, embora 

existam progressos em terapias paliativas, os benefícios 

gerados pela prolongação da vida dos pacientes, muitas vezes, 

estão atrelados a efeitos colaterais que comprometem a 

qualidade de vida dos mesmos (NEESSE et al., 2015).  

Diante disso, o objetivo deste trabalho consistiu em 

realizar um levantamento de dados epidemiológicos de 

mortalidade por câncer de pâncreas em diferentes regiões do 

Brasil, abordando parâmetros como sexo e idade, ao longo dos 

anos. Além disso, teve como alvo secundário o estudo de 

parâmetros que correlacionem os índices de mortalidade nas 

regiões estudadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata de uma análise temporal e 

espacial a respeito da mortalidade do câncer de pâncreas 

(CID C25) no Brasil e nas cinco regiões geográficas, sendo a 

pesquisa desenvolvida por meio da análise dos dados obtidos 

no Atlas On-line de Mortalidade do Instituto Nacional do Câncer 

(Ministério da Saúde), acessado entre o período de outubro e 

novembro de 2018. Foram analisadas as proporções de 

mortalidades ajustadas para cada 100 

mil habitantes compreendendo os períodos de 1986 a 1995, 

1996 a 2005 e 2006 a 2015, considerando ambos sexos 

e diferentes faixas etárias, de 00 até acima de 80 anos de 

idade. Os gráficos dos dados obtidos foram gerados através do 

programa GraphPad Prism 7.0 e o valor da progressão foi 

calculado através da relação entre a última e a primeira década 

analisada (progressão: TAXA[2006-2015]/TAXA[1986-1995]). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Evolução da taxa de mortalidade por câncer de pâncreas 

no Brasil e regiões.   

As análises dos dados obtidos no Atlas de Mortalidade 

do INCA, demonstraram que no Brasil durante os períodos 

analisados, a taxa de mortalidade por câncer de 

pâncreas apresentou padrão crescente durante as 

décadas, sendo a taxa de mortalidade nos períodos de 1986 a 

1995, 1996 a 2005 e 2006 a 2015, correspondente a 2,06, 2,79, 

e 4,19 respectivamente (FIGURA 1A). Sendo assim,  a taxa de 

mortalidade por câncer de pâncreas no Brasil aumentou 2,03 

vezes durante esses períodos.  

Seguindo esse mesmo padrão, as cinco regiões também 

apresentaram crescente de mortalidade durante os períodos 

analisados. Contudo, observa-se que o Nordeste foi a região na 

qual houve o maior aumento da taxa de mortalidade, chegando 

a aumentar 3,33 vezes entre os períodos de 

1986 a 2015 (FIGURA 1C).  

Esses valores contrastam com os observados para 

a região Sul e Sudeste, na qual a taxa de 

mortalidade aumentou apenas 1,83 e 1,8 vezes entre os anos 

de 1986 a 2015, respectivamente (FIGURA 1F). Contudo, 

mesmo sendo a região com menor aumento das taxas de 

mortalidade, representa a região com mais mortalidade por 

câncer de pâncreas (FIGURA 1E).  

As elevadas taxas de mortalidade na região Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste podem estar relacionado com a maior 

frequência de consumo do tabagismo, uma vez que o hábito de 

fumar contribui, e está relacionado com o desenvolvimento de 

aproximadamente 30% dos cânceres pancreáticos, 
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corroborando com os dados do Ministério da Saúde que indica 

que a maior frequência de fumantes ativos estão localizadas 

entre a região Sul e Sudeste ,como Curitiba (17,8%), Porto 

Alegre (17,4%), Campo Grande (15,0%) e São Paulo (12,1%) 

(VIGETEL BRASIL, 2016).  

Além disso, um levantamento feito entre os anos 

2006/2012 pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para 

Políticas Públicas do Álcool e de Outras Drogas (INDAP), 

mostrou que o habito de fumar é mais recorrente nas regiões 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul, apresentando uma prevalência de 

consumo do tabaco de 17%, 17,7% e 20,2%, respectivamente. 

Enquanto que as regiões Nordeste e Norte apresentam 14,2% 

e 14,4%, respectivamente (LARANJEIRA et al., 2014).   

Salienta-se também, que outros fatores de risco, como o 

consumo excessivo de álcool possam estar relacionados com o 

desenvolvimento e com a elevada taxa de mortalidade por 

neoplasias pancreáticas na região do Sudeste, uma vez que, 

estudos anteriores demonstraram que a porcentagem de 

pessoas que fazem uso abusivo de bebida alcoólica 

representaram 21,0% do total de pessoas entrevistadas, para a 

região Sudeste, as outras regiões apresentaram-se com taxa 

sempre abaixo de 20% dos entrevistados. (GARCIA et al., 

2015). 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e 

Metabólica (SBCBM), destaca um aumento da realização de 

cirurgia bariátrica durante os anos de 2012 e 2017, 

principalmente nos estados do Paraná, com 47%, São Paulo, 

com 20,2%, Minas Gerais, 8,7% e Espírito Santo 6,8%, sendo 

as regiões Sul e Sudeste responsáveis por 82% de todas as 

cirurgias bariátricas feitas no Sistema Único de Saúde 

(SBCBM, 2018). E isso pode estar relacionado com a grande 
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taxa de mortalidade nessas regiões (FIGURA 1E e 1F), uma 

vem que a literatura aponta que cirurgias bariátricas aumentam 

em 50% a probabilidade de desenvolvimento de câncer de 

pâncreas, indo de acordo com a taxa de mortalidade observada 

para o Sul e Sudeste. (BOSETTI et al., 2013; MAISONNEUVE 

et al., 2014).   

Outras regiões, Norte e Centro-Oeste, o aumento da taxa 

de mortalidade foi de aproximadamente 2,5 e 2 vezes, 

respectivamente (FIGURA 1B, 1D). Segundo a Associação 

Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica (ABESO), comparando as outras regiões citadas a 

taxa de obesidade no Norte e Centro-Oeste foram as menores 

do país, isso pode ter contribuído para as menores taxas de 

mortalidade dentro dessas regiões, uma vez que é relatado a 

correlação direta entre sobrepeso, obesidade 

e síndromes metabólicas no desenvolvimento e manutenção do 

câncer de pâncreas (KLEEFF et al., 2016; KAMISAWA et al., 

2016). 

Além disso, é reportado que os hábitos alimentares da 

região norte se diferenciam das demais regiões, no que tange 

o alto consumo de vegetais, hortaliças e frutas, que podem 

estar atreladas ao consumo orgânico ou não, dessa forma 

reduzindo os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer 

de pâncreas, em moradores, nessa região, corroborando com 

os índices mais baixos de mortalidade por câncer de pâncreas 

(FIGURA 1B) (ROCHA LIMA et al., 2015). 

Em relação a diabetes mellitus como também no que 

concerne à hiperglicemia, 85% dos casos de câncer de 

pâncreas estão associados a essas doenças citadas, as quais 

podem se manifestar de 2-3 anos antes do diagnóstico do 

câncer de pâncreas, ou surgirem como consequência da 
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neoplasia, por meio de disfunções das células β e a resistência 

periférica à insulina, típico de diabetes tipo 2 (SAH et al., 2013), 

agravados principalmente por prognósticos ruins (MORRISON, 

2013). 

Esses agravantes são encontrados de forma 

diferenciada nas demais regiões do Brasil, isso por que os 

hábitos e a cultura de cada localidade também refletem nos 

índices dessas doenças em contexto nacional. 

Um estudo realizado pelo IBGE, no ano de 2013,  

constatou que a Região Norte e Nordeste foram as que 

apresentaram os menores taxas de diagnósticos  para a 

diabetes, alcançando 4,3% e 5,4%  da sua população adulta 

respectivamente, na área urbana 6,5% da população adulta 

apresentou diagnóstico médico de diabetes, enquanto que na 

área rural a proporção foi de 4,6%, esses dados corroboram e 

servem de respaldo para as figuras 1B e 1C, na qual 

apresentam-se comparado ao Sudeste e Sul, valores 

significativamente inferiores de câncer de pâncreas, sendo tal 

fator de risco mais presente em áreas industrializadas. 

 Em contrapartida, o Sul, Sudeste e Centro-oeste 

apresentaram 7,1%, 6,2% e 6,5% de diagnóstico de diabetes 

em adultos respectivamente (PNS, 2013), logo, mais um fator 

que auxilia nesse levantamento, já que no período de 2006-

2015 o Sul representou 5,93, o Sudeste 4,6 e o Centro-oeste 

3,96 da taxa de mortalidade de câncer de pâncreas (FIGURA 

1D,1F e 1E), enquanto que o Norte e Nordeste correspondem 

à apenas 2,57 e 2,8 (FIGURA 1Be 1C).   

No que se refere à progressão da taxa de mortalidade 

por câncer de pâncreas, podemos observar que as regiões 

Norte e Nordeste apresentaram um crescimento mais 

significativo ao longo dos anos sendo 2,49% e 3,33% 
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respectivamente, porém não foram encontrados dados que 

correlacionem com esses dados. Por outro lado, sabe-se que 

essa doença é de causa multifatorial, logo, a combinação dos 

diversos fatores de risco citados podem estar atrelados a esse 

aumento de mortalidade em tais regiões, servindo de suporte 

para tais valores alarmantes. 

 

Figura 1. Taxas de mortalidade por câncer de pâncreas 
ajustada por anos, segundo localização primária do tumor, por 
100.000 homens e mulheres pela população brasileira total (A), 
no Norte (B), no Nordeste (C), no Centro-Oeste (D), no Sul (E) 
e no Sudeste (F), com idade de Ign. a +99, entre 1986 e 2015.  

Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade-

SIM  

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE   

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância. 

Taxa de mortalidade por câncer de pâncreas no Brasil e 

regiões.  
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Ao avaliar a mortalidade distinguindo homens e 

mulheres, no Brasil, observa-se que entre os anos de 1986 

até 1997 a taxa de mortalidade masculina foi superior quando 

comparada a taxa de mortalidade feminina, exibindo os valores 

de 2,4 mortes para homens e 1,76 mortes para 

mulheres. Contudo, a partir do ano de 1997, a taxa de 

mortalidade masculina e feminina apresentaram valores 

semelhantes até o último ano analisado (2015), demonstrando 

que no Brasil, em geral, a partir desse período a mortalidade 

por câncer de pâncreas é similar para ambos os sexos (FIGURA 

2A).  

No entanto, apesar das diferenças de taxa de 

mortalidade entre homens e mulheres até a década de 90 

(FIGURA 2A), é possível notar que as regiões correspondentes 

ao Norte e Nordeste sempre tiveram valores equiparados entre 

ambos os sexos (FIGURA 2B e 2C), discrepando das demais 

regiões do país na qual os valores foram  diferentes, uma vez 

que o público masculino ocupou os maiores índices de 

mortalidade  em relação ao feminino nessas regiões (FIGURA 

2D, 2E e 2F), isso pode estar atrelado ao consumo de 

álcool (GARCIA et al., 2015) e tabaco (LARANJEIRA et al., 

2014) mais incidente entre o grupo masculino em comparação 

com o feminino nessas regiões. 

E, embora a taxa de obesidade, diabetes e síndromes 

metabólicas tenham aumentado no Brasil como um todo, 

pesquisas não apontam diferenças expressivas entre os índices 

masculinos/femininos, uma vez que, os fatores de risco para o 

desenvolvimento dessas doenças, agravantes para o 

desenvolvimento do câncer de pâncreas sejam maiores em 

homens, como hábito de fumar e consumo excessivo de álcool, 

se equiparam com fatores como menopausa e taxa de parição, 
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sendo esses fatores exclusivos para o público feminino 

(FERREIRA et al., 2015; SOUZA E BICALHO, 2017; 

YAMAMOTO et al., 2018).  

Em uma visão generalista, nota-se na figura 2D,2E e 2F, 

que representam as regiões Centro-oeste, Sul e Sudeste, os 

homens representaram a maior parcela de mortalidade por 

câncer de pâncreas. Uma possível explicação seria o consumo 

precoce de álcool por esse sexo, correspondente a 17,9 anos 

(IBGE, 2013), enquanto que o sexo feminino, apenas aos 20,6 

anos, aumentando a predisposição ao desenvolvimento do 

câncer de pâncreas em fases mais iniciais da vida.  

Outro agravante observado, é que além do início 

precoce, também apresentam destaque no consumo de álcool 

ao longo da vida, os homens, representando 21,6%, em 

comparação às mulheres com 6,6% (GARCIA et al., 2015), 

colaborando com os índices de mortalidade do grupo 

masculino.   

No entanto, não se observa diferenças expressivas no 

índice de mortalidade diferenciado por sexo a partir de 1997 

para o Brasil (FIGURA 2A), e embora esse índice de 

mortalidade tenha apresentado variações na região centro-sul 

do país, essas podem estar relacionadas a fatores que não o 

sexo, aqui apresentados, indicando que, para essa neoplasia, 

a distinção por sexo não influencia de maneira significativa seu 

desenvolvimento, estando sujeito a desenvolver câncer de 

pâncreas quaisquer indivíduos. 
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Figura 2. Taxas de mortalidade por câncer de pâncreas 
ajustada por anos, segundo localização primária do tumor, por 
100.000 homens e mulheres pela população brasileira total (A), 
no Norte (B), no Nordeste (C), no Centro-Oeste (D), no Sul (E) 
e no Sudeste (F), com idade de Ign. a +99, entre 1986 e 2015. 
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Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade-

SIM  

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE   

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância. 

Relação entre faixas etárias e taxa de mortalidade por 

câncer de pâncreas no Brasil. 

É possível observar na figura 3 que a taxa de mortalidade 

por câncer de pâncreas aumenta conforme a progressão da 

faixa etária, acometendo o público adulto acima dos 40 anos, 

no Brasil e em suas regiões, e isso se apresenta em todas as 

faixas temporais analisadas, compreendendo 1986 a 2015.  

A idade avançada é um dos principais fatores de risco 

para o desenvolvimento de câncer de pâncreas, uma vez que 

pesquisas apontam que a incidência de câncer de pâncreas 

antes dos 50 anos é muito baixa quando comparada com 

pessoas em idade avançada 60 a 80 anos, além do mais maior 

tempo de exposição a fatores carcinógenos e acúmulos de 

mutações também favorecem o desenvolvimento de neoplasias 

em idades mais avançadas, os quais corroboram com os dados 

aqui mostrados (ILIC et al., 2016; ZHANG et. al., 

2016; KAMIZAWA et al., 2016).  
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FIGURA 3. Taxas de mortalidade por câncer de pâncreas 
ajustada por anos, segundo localização primária do tumor, por 
100.000 homens e mulheres pela população brasileira total, 
levando em consideração sete faixas de idade compreendidas 
entre 20 a +99, no intervalo de tempo de 1986 a 2015.  

 
Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade-

SIM  
MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE   

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância. 
 

 

CONCLUSÕES 

 

Por meio dos dados apresentado nessa pesquisa, o 

referido trabalho tem a competência de evidenciar a atual 

situação epidemiológica do câncer de pâncreas no Brasil e em 

suas regiões, apresentando de maneira clara os índices de 

mortalidade por câncer de pâncreas no Brasil, dividido entre as 

regiões, separados por sexo e por idade, além de correlacionar 

diversos fatores a esses índices.  

Dessa forma, pode-se concluir que o aumento da 

mortalidade por câncer de pâncreas está intrinsecamente 

relacionada a faixa etária, uma vez que os índices aumentam 

de maneira abrupta em indivíduos acima dos 40 anos, e 

independem de sexo no panorama nacional, uma vez que em 

regiões pouco acometidas em fatores predisponentes ao câncer 



EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER DE PÂNCREAS: ANÁLISE COMPARATIVA DA 
MORTALIDADE NO BRASIL E SUAS REGIÕES 

228 
 

de pâncreas a taxa de mortalidade permaneceu semelhante 

entre homens e mulheres. 

Concluímos também que no Brasil, a mortalidade por 

câncer de pâncreas se polariza na região Centro-Sul, e que isso 

pode estar relacionado com os altos índices de fatores 

predisponentes ao desenvolvimento dessa neoplasia nessas 

regiões, contrastando com as regiões Norte e Nordeste. 

Postulamos a necessidade de investigação da crescente 

taxa de mortalidade por câncer de pâncreas na região 

do Nordeste, uma vez que não encontramos dados 

correlacionáveis.  
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RESUMO: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível 
causada pela bactéria Treponema pallidum, exclusiva do ser 
humano. Também pode ser transmitida verticalmente, 
acarretando em problemas fetais. É considerada um grave 
problema de saúde pública visto que seus índices tem 
aumentado consideravelmente nos últimos anos, apesar de ter 
diagnóstico de fácil execução e tratamento simples. 
Considerando a escassez de estudos sobre a sífilis no estado 
da Paraíba e por apresentar um elevado crescimento em todo 
o mundo, o estudo teve como objetivo estabelecer o perfil das 
gestantes acometidas pela doença no estado da Paraíba, entre 
os anos de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, 
do tipo documental feito através da recuperação de dados 
secundários a partir do DATASUS. Os resultados encontrados 
no estudo em questão mostraram que a maioria das gestantes 
apresentaram ensino fundamental incompleto ou completo 
(48,8%), faixa etária de 20 a 39 anos (73,2%) com sífilis primária 
(39,6%) e raça parda (68,7%). Com relação aos testes 
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treponêmicos, 87,6% das gestantes apresentaram reatividade 
enquanto 45,4% se mostraram reativas ao teste não 
treponêmico. Conclui-se que, diante da grande quantidade de 
gestantes notificadas na Paraíba, torna-se necessária uma 
melhoria nas ações de saúde no estado, ampliando 
informações sobre a doença como transmissão, riscos e 
prevenção para que os casos de sífilis possam diminuir cada 
vez mais. 
Palavras-chave: Síflis. Gestação. Treponema pallidum. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é caracterizada por ser uma doença infecciosa, 

transmitida por via sexual ou vertical (da mãe para o feto), de 

caráter sistêmico, causada pela bactéria Treponema pallidum, 

um microrganismo gram-negativo do grupo das espiroquetas 

exclusivo do ser humano. Se não tratada de forma precoce, 

pode evoluir para uma doença crônica com sequelas 

irreversíveis ao indivíduo infectado (BRASIL, 2015; BRASIL, 

2016; DOMINGUES et al., 2014). 

Essa infecção sexualmente transmissível (IST) é 

considerada um grande problema de saúde pública, visto que, 

além de ser infectocontagiosa e acometer o organismo de forma 

severa quando não tratada corretamente, pode aumentar o 

risco do indivíduo acometido de contrair o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), em virtude da entrada do vírus 

ser facilitada pela presença das lesões causadas pela sífilis 

(BRASIL, 2016). 

A sífilis gestacional, assim como a sífilis congênita, 

tornaram-se doenças de notificação compulsória desde 2005 e 

1986, respectivamente. A notificação é justificada pela elevada 

taxa de prevalência desse agravo, além do alto risco de 
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transmissão da mãe para o feto, que está entre 30 a 100% 

conforme a fase em que a doença se encontra (BRASIL, 2006). 

De acordo com as características clínicas, a sífilis é 

classificada em primária, secundária, terciária e latente. A sífilis 

primária é caracterizada pelo aparecimento de uma lesão 

chamada cancro duro, presente nas regiões genitais do homem 

e da mulher. De 6 semanas a 6 meses após o contato com a 

bactéria, a sífilis é chamada de secundária, onde o indivíduo 

apresenta sinais e sintomas sistêmicos. Quando surgem 

nódulos cutâneos, a sífilis caracteriza-se como terciária. O não 

aparecimento de manifestações clínicas classifica a sífilis como 

latente (BRASIL, 2018; ZUGAIB, 2012). 

A gestante é considerada portadora da sífilis quando 

possui teste treponêmico e sorologia não treponêmica positivos. 

O Ministério da Saúde recomenda que, se possível, as 

gestantes realizem primeiramente os testes treponêmicos e em 

seguida os não treponêmicos. Toda gestante deve ter acesso a 

dois testes treponêmicos no período de pré-natal, um no 

primeiro trimestre e outro no terceiro trimestre da gestação 

(BRASIL, 2018). 

De acordo com dados da OMS, mais de um milhão de 

gestantes em todo o mundo são diagnosticadas com sífilis por 

ano. Em 40% das infecções intra-uterinas não tratadas pode 

ocorrer aborto espontâneo ou a morte perinatal (CAMPOS et 

al., 2010). 

A cada ano, no Brasil, o número de casos de sífilis tem 

apresentado um expressivo crescimento. Cerca de 37.436 

gestantes foram notificadas no ano de 2016. O aumento do 

número de notificações pode ser atribuído, em grande parte, 

pela ampliação do uso de testes rápidos para detecção da 

doença, assim como a redução do uso de preservativos, 
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resistência dos profissionais de saúde para a administração de 

Penicilina nos pacientes da Atenção Básica, entre outros 

fatores (BRASIL, 2017; DOMINGUES; LEAL, 2016). 

A maior parte dos infectados pela sífilis não sabe que são 

portadores da infecção, sendo capazes de transimiti-la aos seus 

parceiros sexuais. Isso decorre da ausência de sintomas, 

dependendo do estágio da infecção. Apesar do diagnóstico da 

doença ser simples e o tratamento bastante eficaz, os índices 

de prevalência da sífilis são alarmantes, principalmente nos 

países pobres e em desenvolvimento (BRASIL, 2015; CAMPOS 

et al., 2010).  

 Apesar da facilidade de diagnosticar a sífilis e seu 

tratamento ser simples e de baixo custo, a doença apresenta-

se em ascensão em todo o mundo. Considerando a alta 

incidência da sífilis e por ser considerada uma doença que 

tornou-se um problema de saúde pública atualmente e pelo 

advento da escassez de estudos sobre a doença na Paraíba, 

esse estudo teve por objetivo estabelecer o perfil das gestantes 

acometidas pela sífilis no estado da Paraíba entre os anos de 

2007 a 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo 

documental e retrospectivo, em que foi realizada a recuperação 

de dados secundários a partir do Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). A figura 1 

demonstra as etapas seguidas para a realização da busca de 

dados. 
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Figura 1. Etapas realizadas para a busca de dados. 
 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Local do estudo 

 

O local do estudo foi o estado da Paraíba (Figura 2), 

localizada na região Nordeste do Brasil, apresentando como 

capital a cidade de João Pessoa. De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado 

da Paraíba apresenta 56.468.435 km2, com população 

estimada de 3.996.496 pessoas no ano de 2018, sendo 
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predominantemente urbana e apresentando em sua maioria 

indivíduos do sexo feminino, com rendimento mensal per capita 

de R$ 928,00 no ano de 2017 e Índice de Desenvolvimento 

Humano de 0,658, em 2010 (IBGE, 2017). 

 

Figura 2. Mapa do estado da Paraíba. 

 

 
 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Variáveis analisadas 

 

 Foram avaliadas a escolaridade, faixa etária, 

classificação clínica da doença, raça, teste treponêmico e não 

treponêmico das gestantes com sífilis notificadas entre os anos 

de 2007 a 2017 no estado da Paraíba.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de 2007 a 2017, foram notificados no SINAN 

um total de 3.317 casos de gestantes com sífilis no estado da 

Paraíba. A figura 3 mostra a distribuição dos casos de gestantes 

com sífilis por ano. 

 

Figura 3. Número de casos de sífilis por ano de diagnóstico. 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Os anos de 2013 e 2017 foram os que apresentaram o 

maior quantitativo de casos notificados no estado da Paraíba. 

O aumento do número de casos neste período pode ser 

relacionado ao fato de que entre estes anos houve o 

desabastecimento de Penicilina benzatina em todo o mundo, 

que é o antimicrobiano utilizado para o tratamento da doença. 

Ademais, a ampliação e oferta dos testes rápidos para 

diagnosticar a doença no pré-natal também colaboraram para o 

aumento do número de casos (COELHO et al., 2018). 
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A tabela 1 mostra os casos de sífilis identificados 

conforme o grau de escolaridade. 

 

Tabela 1. Escolaridade de gestantes com sífilis na Paraíba, 

2007-2017. 

Escolaridade Número de casos 

 N % 

Analfabetas 56 1,7 

E.F incompleto ou completo* 1.618 48,8 

E.M incompleto ou completo** 471 14,2 

E.S incompleto ou completo*** 

Ignorado 

33 

1.139 

1 

34,3 

Total 3.317 100 

* Ensino fundamental; ** Ensino médio; *** Ensino superior. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Segundo o grau de escolaridade, a maior taxa de 

gestantes acometidas por sífilis no estado da Paraíba esteve 

entre as que possuíam ensino fundamental incompleto ou 

completo (48,8%), seguindo-se das que possuíam ensino 

médio incompleto ou completo (14,2%). Um estudo realizado 

em Tocantins, entre os anos de 2007 a 2014 demonstrou que 

de 171 gestantes com sífilis, 42,1% possuíam o ensino 

fundamental incompleto ou completo (CAVALCANTE; 

PEREIRA; CASTRO, 2017). Em Fortaleza, onde foram 

analisados casos de sífilis gestacional e congênita entre os 

anos de 2008 e 2010 ficou demonstrado que das 350 gestantes 

analisadas, 65,1% possuíam o mesmo nível de escolaridade do 

estudo em questão (CARDOSO et al., 2018). 

Apesar da sífilis não se restringir às camadas menos 

favorecidas, a baixa escolaridade prevalente na maioria das 

gestantes infectadas demonstra que existe falta de informação 

acerca da doença, havendo um limitado conhecimento sobre as 
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práticas de saúde, fatores de risco e transmissão da IST em 

questão, em que o acesso às medidas de prevenção e 

tratamento relacionam-se diretamente ao nível de escolaridade 

(CARDOSO et al., 2018).  

A tabela 2 mostra o número de casos de gestantes com 

sífilis segundo a faixa etária. 

 

Tabela 2. Faixa etária de gestantes com sífilis na Paraíba, 

2007-2017. 

Faixa etária Número de casos 

 N % 

10-14 anos 60 1,8 

15-19 anos 763 23 

20-39 anos 2.427 73,2 

40-59 anos 67 2 

Total 3.317 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Segundo a faixa etária, gestantes com idade de 20 a 39 

anos representaram a maior parte dos casos (73,2%), 

seguindo-se das gestantes com 15 a 19 anos (23%). Um estudo 

realizado em Minas Gerais, entre os anos de 2001 a 2008, 

demonstrou que, das 296 gestantes notificadas, 57% estavam 

na faixa etária de 20 a 29 anos (LIMA et al., 2013). Esses dados 

tornam-se preocupantes, visto que a sífilis está atingindo cada 

vez mais as mulheres em idade fértil (AQUINO; SILVA, 2015).  

O aumento do número de jovens com sífilis pode ser 

justificado pelo fato de essas mulheres estarem se relacionando 

sexualmente sem o uso do preservativo, em decorrência do 

advento do uso das pílulas anticoncepcionais, assim como pela 

falta de orientação dos profissionais de saúde. Antigamente, 

havia o medo de contrair o vírus da imunodeficiência adquirida 
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(HIV). Com a existência dos medicamentos antirretrovirais, as 

pessoas estão perdendo o medo de adquirir a doença, fazendo 

com que aumentem os casos de ISTs em todo o mundo. Além 

disso, a não existência de parceiro fixo também contribui para 

que o número de casos de sífilis e outras ISTs tenham um 

expressivo crescimento (BERGAMASCO; ZANATTA; 

CARNEIRO, 2017). 

A OMS define a adolescência o período de 10 anos de 

idade estendido até os 19 anos. 24,8% das gestantes com sífilis 

notificadas na Paraíba estavam na fase da adolescência. Este 

percentual torna-se bastante preocupante, visto que muitas 

adolescentes estão sendo acometidas por sífilis e outras ISTs 

em todo o mundo. Isso justifica-se por vários fatores como início 

da atividade sexual precoce, o não uso dos preservativos 

alinhados ao desconhecimento das adolescentes sobre o 

perigo de contrair ISTs e sobre a importância da prevenção 

destas doenças. Com isso, torna-se necessário ampliar a oferta 

de educação sexual nas escolas e nos serviços de saúde 

(DÁVILA; LIZABRE, 2017).  

A tabela 3 mostra os casos de sífilis notificados na 

Paraíba conforme a classificação clínica. 

 

Tabela 3. Classificação clínica de gestantes com sífilis na 

Paraíba, 2007-2017. 

Classificação clínica Número de casos 

 N % 

Primária 1.313 39,6 

Secundária 203 6,1 

Terciária 156 4,7 

Latente 

Ingorado 

550 

1.095 

16,5 

33,1 

Total 3.317 100 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

Cerca de 39,6% das gestantes notificadas apresentaram 

a sífilis primária, constituindo a maior porcentagem segundo a 

classificação clínica, seguindo-se da sífilis latente, com 16,5%. 

Assemelhando-se a esse estudo, uma pesquisa realizada no 

Paraná, entre os anos de 2011 a 2015 também evidenciou a  

maior prevalência de gestantes com sífilis primária (61,1%), dos 

306 casos notificados (PADOVANI; DE OLIVEIRA; PELLOSO, 

2018). Em contrapartida, um estudo realizado em Curitiba entre 

os anos de 2007 a 2016, com 444 casos de gestantes com 

sífilis, demonstrou que 68,7% estariam na fase latente da 

doença (MOROSKOSKI et al., 2018). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a maioria dos 

casos são diagnosticados quando a sífilis está em sua fase 

latente. Os resultados deste estudo mostraram-se diferentes do 

esperado, já que a maioria das gestantes notificadas na Paraíba 

foram diagnosticadas na fase primária da doença. A sífilis 

gestacional, quando diagnosticada em fase recente colabora 

para que diminuam os índices de transmissão vertical da IST, 

preservando assim a saúde da mãe e do feto (BRASIL, 2015.). 

A tabela 4 mostra os casos de sífilis na Paraíba 

relacionados a raça. 

 

Tabela 4. Raça das gestantes com sífilis na Paraíba, 2007-

2017. 

Raça Número de casos 

 N % 

Branca 517 15,7 

Preta 254 7,6 

Parda 2.279 68,7 

Indígena 13 0,4 
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Amarela 

Ignorada 

30 

224 

          0,9 

          6,7 

Total 3.317 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

No presente estudo, foi constatado que 68,7% das 

gestantes com sífilis eram predominantes da raça parda, 

seguindo-se de mulheres declaradas brancas (15,7%). Uma 

pesquisa realizada em Sobral, no estado do Ceará entre os 

anos de 2004 a 2013 evidenciou que a raça parda foi 

predominante nas 334 gestantes estudadas, totalizando 74,8% 

(SOARES et al., 2017). No estado do Piauí, entre os anos de 

2007 a 2012, também foi evidenciada a prevalência de 

gestantes de raça parda (62,3%), entre as 236 gestantes 

acometidas (ALMEIDA et al., 2015). Em contrapartida, um 

estudo realizado em Porto Alegre entre 2012 e 2014 

demonstrou que a raça branca prevaleceu na amostra da 

pesquisa, totalizando 53,9% das 103 gestantes com a doença 

(SILVA et al., 2017). 

Pesquisas demonstram que a população parda possui 

um menor acesso aos serviços de saúde, juntamente com a 

raça declarada negra. Diante disso, torna-se necessário 

políticas públicas que aumentem o acesso destas pessoas ao 

sistema de saúde para que esta estatística de desigualdade 

relacionada a outras raças possa diminuir cada vez mais 

(MOROSKOSKI, 2018). 

A tabela 5 demonstra os casos de sífilis na Paraíba 

segundo teste treponêmico. 

 

Tabela 5. Resultado do teste treponêmico em gestantes da 

Paraíba, 2007-2017. 

Teste treponêmico Número de casos 
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 N % 

Reativo 2.907 87,6 

Não reativo 122 3,7 

Não realizado 

Ignorado 

131 

157 

4 

4,7 

Total 3.317 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

Para se ter o diagnóstico da sífilis confirmado, o 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção 

Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente 

Transmissíveis recomenda que sejam realizados dois testes: 

um teste treponêmico adicionado de um teste não treponêmico 

(BRASIL, 2015). 

Os testes treponêmicos incluem: teste rápido (TR), 

ELISA, FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption 

Test), entre outros.O banco de dados do DATASUS não 

especificou qual o tipo de teste treponêmico que as gestantes 

realizaram. Foi constatado que 87,6% das gestantes 

demonstraram reatividade ao teste, 3,7% resultaram em teste 

não reativo e 4% das gestantes não fizeram o teste. Um estudo 

realizado na cidade de Chapadão do Sul-MS entre os anos de 

2010 a 2014 evidenciou que das 18 gestantes com sífilis no 

município, 78% apresentou reatividade ao teste. (TEIXEIRA; 

QUEIROZ, 2015).  

Os testes treponêmicos são testes qualitativos que 

servem para detectar anticorpos específicos contra antígenos 

do Treponema pallidum no indivíduo infectado, confirmando o 

contato da pessoa com esta bactéria. Uma vez reativos, estes 

testes permanecem positivos pelo resto da vida, mesmo após o 

tratamento (BRASIL, 2015; DIAZ, 2013). Ao iniciar o pré-natal, 

toda gestante deve ser submetida ao teste rápido para 
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diagnóstico da sífilis, com a finalidade de detectar a doença de 

forma prévia evitando que ocorra a transmissão para o feto. 

Além disso, o parceiro também deve realizar o teste para 

impedir uma possível reinfecção da gestante (FERREIRA et al., 

2018). 

A tabela 6 mostra os casos de sífilis segundo o teste não 

treponêmico. 

 

Tabela 6. Resultado do teste não treponêmico em gestantes da 

Paraíba, 2007-2017. 

Teste não treponêmico Número de casos 

 N % 

Reativo 1.506 45,4 

Não reativo 150 4,5 

Não realizado 

Ignorado 

1.223 

438 

36,9 

13,2 

Total 3.317 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

Igualmente aos resultados do teste treponêmico, o  

DATASUS não especificou quais foram as metodologias 

utilizadas para os testes não treponêmicos nas gestantes. 

45,4% delas obtiveram resultado reativo para o teste não 

treponêmico, seguindo-se de 36,9% que não realizaram o teste. 

Um estudo realizado no Maranhão, no período de 2009 a 2013  

em que foram confirmados 1.033 casos de gestantes com sífilis 

mostrou que 88,7% das gestantes portadoras demonstraram 

reatividade ao teste não treponêmico (GUIMARÃES et al., 

2018). 

Os testes não treponêmicos não são específicos para o 

treponema, contudo, estão presentes em pacientes com sífilis 

apresentando-se de forma quantitativa e qualitativa. Detectam 
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anticorpos não treponêmicos, que também são chamados de 

anticardiolipínicos, sendo úteis no acompanhamento do 

tratamento da pessoa infectada. O VDRL (Venereal Disease 

Research Laboratory) tornou-se o mais utilizado para a 

confirmação do diagnóstico, visto que pode permanecer 

reagente mesmo após a infecção ser curada. Além do VDRL 

também existem outros testes como RPR (Rapid Test Reagin), 

TRUST (Toluidine Red Unheated Serum Test) e USR ( 

Unheated Serum Reagin). Diante disso, torna-se de extrema 

importância a realização dos testes pelas gestantes para que 

possam evitar complicações futuras para as mesmas e seus 

fetos (BRASIL, 2010; DAMASCENO et al., 2014). 

 Foi possível observar que grande parte das gestantes 

(36,9%) não realizaram os testes não treponêmicos. Isso pode 

ser justificado pelo fato de que quando a gestante realiza o teste 

treponêmico e este resulta em reatividade, a equipe de saúde 

já inicia o tratamento para a infecção mesmo sem a realização 

do teste não treponêmico. Devido a sífilis ser uma doença 

preocupante, foi criada no estado de São Paulo a Resolução 

SS nº 41, de 24/03/2005 que estabelece a obrigatoriedade para 

realização do teste não treponêmico na primeira consulta do 

pré-natal para todas as gestantes. O Ministério da Saúde 

recomenda que a gestante realize os dois testes para a 

confirmação do diagnóstico. Contudo, nesse estudo foi possível 

observar que a maioria das gestantes e a equipe de saúde 

priorizaram a realização dos testes treponêmicos, nos quais 

aparesentaram números maiores de gestantes que fizeram 

esses testes com relação aos não treponêmicos (BRASIL, 

2018). 
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CONCLUSÕES  

 

As maioria das gestantes notificadas com sífilis na 

Paraíba apresentaram ensino fundamental incompleto ou 

completo (48,8%), com faixa etária de 20 a 39 anos (73,2%) e 

sífilis primária predominante segundo a classificação clínica, 

totalizando 39,6%. 

Relacionando-se à raça, gestantes de raça parda 

representaram a maioria das mulheres notificadas, com 68,7%. 

Apresentaram teste treponêmico e não treponêmico reativos 

87,6% e 45,4%, respectivamente.  

Foi possível observar que muitas gestantes 

apresentaram sífilis no estado durante o período delimitado. 

Contudo, ainda existe o advento da subnotificação, tornando-se 

um agravo preocupante já que muitas mulheres acometidas 

podem não ter sido notificadas. Por ser um estudo documental 

há uma limitação de informações acerca dessas gestantes, não 

sendo possível ter acesso a outras informações importantes 

para a pesquisa. 

Torna-se necessário que ocorra um maior acesso da 

população aos serviços de saúde e que a equipe da atenção 

básica dos municípios de todo o estado informe à população 

sobre os riscos da doença, prevenção e transmissão para que 

seja possível diminuir o número de casos de sífilis, já que é uma 

doença que pode trazer sérios riscos e complicações para a 

saúde dos acometidos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALMEIDA, P. D. et al. Análise epidemiológica da sífilis congênita no 
Piauí. Revista Interdisciplinar, v. 8, n. 1, p. 62-70, 2015. 



ESTUDO DOCUMENTAL SOBRE O PERFIL DE GESTANTES ACOMETIDAS 
POR SÍFILIS ENTRE OS ANOS DE 2007 A 2017 NO ESTADO DA PARAÍBA 

247 
 

AQUINO, G. T.; SILVA, H. C. G. Perfil das mulheres portadoras de sífilis 
gestacional em Santa Catarina no ano de 2012. Arquivos Catarinenses 
de Medicina, v. 44, n. 4, p. 72-81, 2015. 
BERGAMASCO, D. C.; ZANATTA, S.; CARNEIRO, R. C. M. S. Incidência 
de sífilis gestacional no município de Cascavel-PR. Revista Thêma et 
Scientia, v. 7, n. 2, p. 184-194, 2017. 
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde -
Programa Nacional de DST e Aids. Diretrizes para controle da sífilis 
congênita: manual de bolso, 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.  
BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim 
Epidemiológico: Sífilis 2017, Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde -  
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais. Manual Técnico 
para Diagnóstico da Sífilis, Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde - 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical de 
HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde -  
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Sífilis: estratégias para 
diagnóstico no Brasil, Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde -  
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis, Brasília: Ministério da Saúde, 
2015. 
CAMPOS, A. L. A. et al. Epidemiologia da sífilis gestacional em Fortaleza, 
Ceará, Brasil: um agravo sem controle. Cadernos de Saúde Pública, v. 
26, n. 9, p. 1747-1755, 2010. 
CARDOSO, A. R. P. et al. Análise dos casos de sífilis gestacional e 
congênita nos anos de 2008 a 2010 em Fortaleza, Ceará, Brasil. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 23, n. 2, p. 563-574, 2018. 
CAVALCANTE, P. A. M.; PEREIRA, R. B. L.; CASTRO, J. G. D. Sífilis 
gestacional e congênita em Palmas, Tocantins, 2007-2014. Epidemiologia 
e Serviços de Saúde, v. 26, n. 2, p. 255-264, 2017. 
COELHO, J. M. R. et al. Sífilis: um panorama epidemiológico do Brasil e do 
município de Volta Redonda/RJ. The Brazilian Journal of Health Review, 
v. 1, n. 1, p. 128-147, 2018. 
DAMASCENO, A. B. A. et al. Sífilis na gravidez. Revista Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, v. 13, n. 3, p. 88-94, 2014. 



ESTUDO DOCUMENTAL SOBRE O PERFIL DE GESTANTES ACOMETIDAS 
POR SÍFILIS ENTRE OS ANOS DE 2007 A 2017 NO ESTADO DA PARAÍBA 

248 
 

DÁVILA, J. R. L.; LIZABRE, L. G. Factores de riesgo asociados a sífilis 
en gestantes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal 
2012-2015. Tese. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela Profesional de Obstetricia. 73 fl. 
Ayacucho – Perú, 2017. 
DIAZ, J. Vigilancia epidemiológica de sífilis y gonorrea. Revista Chilena de 
Infectología, v. 30, n. 3, p. 303-310, 2013. 
DOMINGUES, R. M. S. M.; LEAL, M. C. Incidência de sífilis congênita e 
fatores associados à transmissão vertical da sífilis: dados do estudo Nascer 
no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 32, n. 6, p. 1-12, 2016. 
DOMINGUES, R. M. S. M. et al. Prevalence of syphilis in pregnancy and 
prenatal syphilis testing in Brazil: Birth in Brazil study. Revista de Saúde 
Pública, v. 48, n. 5, p. 766-774, 2014. 
FERREIRA, A. G. et al. Perfil dos casos de sífilis congênita no município de 
Natal/RN no período de 2007 a 2015. Revista Saúde em Foco, v. 5, n. 1, 
p. 3-27, 2018. 
GUIMARÃES, T. A. et al. Sífilis em gestantes e sífilis congênita no 
Maranhão. Arquivos de Ciências da Saúde, v. 25, n. 2, p. 24-30, 2018. 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Paraíba. 2017. 
Disponível em:< https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/panorama>. Acesso 
em: 2 de outubro de 2018.  
LIMA, M. G. et al. Incidência e fatores de risco para sífilis congênita em 
Belo Horizonte, Minas Gerais, 2001-2008. Ciência & Saúde Coletiva, v. 
18, n. 2, p. 499-506, 2013. 
MOROSKOSKI, M. et al. Perfil de gestantes adolescentes diagnosticadas 
com sífilis em Curitiba-PR. Revista de Saúde Pública, v. 1, n. 1, p. 47-58, 
2018. 
PADOVANI, C.; DE OLIVEIRA, R. R.; PELLOSO, S.M. Syphilis in 
gestation: association of maternal and perinatal characteristics in a region 
of southern Brazil. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v.26, p. 1-
10, 2018. 
SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO. Norma Técnica 
para Controle da Sífilis na Gestação: Resolução SS-SP n. 41, de 
24/03/2005. Disponível em: 
<https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=LegislacaoBusca&nota=222>. 
Acesso em: 5 de outubro de 2018. 
SILVA, D. A. R. et al. Prevalência de sífilis em mulheres. Enfermagem em 
Foco, v. 8, n. 3, p. 61-64, 2017. 
SOARES, B. G. M. R. et al. Perfil das notificações de casos de sífilis 
gestacional e sífilis congênita. Sanare - Revista de Políticas Públicas, v. 
16, n. 2, p. 51-59, 2017. 



ESTUDO DOCUMENTAL SOBRE O PERFIL DE GESTANTES ACOMETIDAS 
POR SÍFILIS ENTRE OS ANOS DE 2007 A 2017 NO ESTADO DA PARAÍBA 

249 
 

TEIXEIRA, S. R. S.; QUEIROZ, A. P. Prevalência de sífilis em gestantes no 
município de Chapadão do Sul-MS. Revista Visão Universitária, v. 2, n. 1, 
p. 13-26, 2015. 
ZUGAIB, M. Zugaib Obstetrícia. 2ª. ed., Editora Manole LTDA, Barueri, 
2012.



FATORES ASSOCIADOS AO SUICÍDIO EM INDIVÍDUOS COM CÂNCER: 
REVISÃO INTEGRATIVA 

250 
 

CAPÍTULO 13 
 

FATORES ASSOCIADOS AO SUICÍDIO EM 
INDIVÍDUOS COM CÂNCER: REVISÃO 

INTEGRATIVA 
 

Marcos Vinicius de Carvalho MENDES 1 

Solange Laurentino dos SANTOS 2  

Cristine Vieira do BONFIM 2 
1 Mestrando do curso de Pós Graduação em Saúde Coletiva, UFPE; 2 Professora do curso de 

Pós Graduação em Saúde Coletiva, UFPE; 
marcosvcmendes@gmail.com.br 

 

RESUMO: O diagnóstico de câncer pode propiciar um risco 
maior de suicídio, quando comparado com a população em 
geral. Os transtornos mentais estão entre as causas no 
aumento de suicídio em indivíduos com câncer. Esse estudo 
objetivou realizar uma revisão integrativa da literatura sobre 
fatores associados ao suicídio nos indivíduos com câncer. 
Utilizou-se para busca as bases de dados Scientific Eletronic 
Library Online, Medicinal Literature Analysis and Retrieval 
System Online e Literatura Latino-Ameticana e do Caribe em 
Ciências da Saúde. Os descritores localizaram 632 trabalhos 
referente aos últimos cinco anos. Após os critérios de inclusão 
e a remoção de duplicidades, permaneceram no estudo um total 
de 57 artigos dos quais 43 eram do tipo coorte. O principal 
transtorno mental associado ao risco para o suicídio em 
indivíduos com câncer foi a depressão (44 artigos). Fatores 
como sexo masculino (22 artigos), idoso (19 artigos), cor branca 
(10 artigos) e solteiro (07 artigos) destacam-se nas 
características demográficas dos indivíduos com câncer que 
cometeram suicídio. O câncer gástrico foi o mais investigado 
presente em sete artigos. O de pulmão teve maior taxa de 
suicídio variando de 2,17 até 4,17 por 100 mil. Os estudos 
identificaram que a depressão em indivíduos com câncer os 
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torna mais predispostos a atos suicidas, e que ser do sexo 
masculino e idoso aumentam mais o risco de suicídio. 
Palavras-chave: Câncer. Suicídio. Revisão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer consiste em um grande grupo de doenças 

caracterizadas pelo crescimento anormal das células (WHO, 

2018). Representa a segunda causa de mortalidade no mundo, 

com estimativas de 17 milhões de mortes até o ano de 2030 

(RIBAS et al., 2017). 

O suicídio também é um problema de saúde pública com 

800 mil mortes por ano em todo mundo (ANTON et al., 2016). 

Corresponde a um fenômeno complexo e multifacetado que 

ocorre em qualquer momento da vida, após a primeira infância 

(TURECKI; BRENT, 2016). 

A taxa de global do suicídio é de 10,5 por 100 mil 

habitantes. Por sexo, a taxa de suicídio é de 15 por 100 mil 

habitantes para homens e 9 por 100 mil para as mulheres 

(SINYOR; TSE; PIRKIS, 2017). A faixa etária entre 15 e 44 anos 

e maiores de 75 anos são as mais prevalentes para o suicídio 

(FILHO; ZERBINI, 2016).  

O risco de cometer suicídio após o diagnóstico de câncer 

é até duas vezes maior quando comparado com a população 

geral (LIN et al., 2017; ABOUMRAD et al., 2018). O sofrimento 

mental causado pela doença predispõe a ideação suicida, 

tentativa de suicídio ou suicídio consumado (MUZZATTI et al., 

2018). 

A depressão é o principal fator de risco transtorno mental 

para o suicídio em indivíduos com câncer (GRANDMAISON et 

al., 2014). Porém, a literatura evidencia a existência de outras 
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associações do suicídio no indivíduo com câncer. Assim, 

questionou-se: “Quais os fatores associados ao suicídio em 

indivíduos com câncer publicados na literatura científica?”  

O objetivo desse estudo é revisar a literatura sobre os 

fatores associados ao suicídio nos indivíduos com câncer. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi elaborado uma revisão na literatura publicada nos 

últimos cinco anos sobre suicídio e câncer. Os descritores 

utilizadas para busca foram: “suicídio”/”suicide”, 

“câncer”/”cancer”, “fator de risco”/”risk factors”,  

“associação”/”association” e “epidemiologia/epidemiology”.  

A busca foi realizada por meio das bases de dados 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Medicinal Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura 

Latino-Ameticana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

Os descritores combinados estão na Tabela 1.  

 Os artigos selecionados seguiram os critérios de 

inclusão: 1) o período de publicação de 2014 até 2018; 2) ter 

fatores de associação entre suicídio e câncer; 3) artigos 

originais; 4); o artigo deve está completo e 5) publicação na 

língua inglesa ou portuguesa.  

Os trabalhos encontrados nas bases de dados passaram 

por uma seleção. Após verificar os artigos que se adequavam 

aos critérios de inclusão procedeu-se com a leitura do título e 

do resumo. Os artigos encontrados em duplicidades foram 

excluídos. Os artigos que cumpriam todos os critérios de 

inclusão foram lidos por completo. 
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Tabela 1. Estratégia de busca nas bases de dados indexadas. 
Base de Dados Descritores Combinados Resultados 

 

MEDLINE 

(Cancer) AND (Suicide) AND (Risk Factors) OR 

(Cancer) AND (Suicide) AND (Association) OR 

(Cancer) AND (Suicide) AND (Epidemiology) / 

(Câncer) AND (Suicídio) AND (Fator de Risco) 

OR (Câncer) AND (Suicídio) AND (Associação) 

OR (Câncer) AND (Suicídio) AND 

(Epidemiologia) 

 

 

444 

 

SciELO 

(Cancer) AND (Suicide) AND (Risk Factors) OR 

(Cancer) AND (Suicide) AND (Association) OR 

(Cancer) AND (Suicide) AND (Epidemiology) / 

(Câncer) AND (Suicídio) AND (Fator de Risco) 

OR (Câncer) AND (Suicídio) AND (Associação) 

OR (Câncer) AND (Suicídio) AND 

(Epidemiologia) 

 

 

32 

 

LILACS 

(Cancer) AND (Suicide) AND (Risk Factors) OR 

(Cancer) AND (Suicide) AND (Association) OR 

(Cancer) AND (Suicide) AND (Epidemiology) / 

(Câncer) AND (Suicídio) AND (Fator de Risco) 

OR (Câncer) AND (Suicídio) AND (Associação) 

OR (Câncer) AND (Suicídio) AND 

(Epidemiologia) 

 

 

254 

Fonte: Próprio autor 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As buscas localizaram 632 trabalhos científicos. Após 

leitura do título e do resumo 103 artigos correspondiam aos 

critérios de inclusão. Removido os trabalhos duplicados 57 

artigos permaneceram para revisão.  

Publicações fora do prazo estabelecidos somaram-se 

em 56 artigos.O tema suicídio sem fazer associação com o 

câncer foi abordado em 153 artigos. Enquanto que para o 
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câncer sem o desfecho relacionado ao suicídio estavam em 131 

dos registros. 33 artigos não estavam disponíveis para acesso 

do texto completo. Os artigos de revisão eram 48 e foram 

exclusos pois não se caracterizavam como artigos originais. 

Dez estavam escritos em língua que não era inglês ou 

português. Outras causas que não se enquadravam para essa 

revisão foram 98 registros. O fluxograma de seleção dos 

estudos está apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos

 
Fonte: Próprio autor 
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 Do total de artigos selecionados o delineamento 

predominante foi o de coorte com 43 (75%). Os artigos que não 

discriminaram o tipo ou que trabalharam mais de um grupo de 

câncer como objeto de estudo representou 32 (56,6%). Dos 

cânceres em específicos os registros foram 7 (12%) para os 

gástricos, 3 (5,2%) cabeça e pescoço, 3 (5,2%) geniturinários, 

3 (5,2%) próstata, 3 (5,2%) hematológico, 02 (3,5%) mama, 02 

(3,5%) pulmão,1 (1,8%) ginecológicos, e 1 (1,8%) câncer 

neurológico. O câncer de pulmão apareceu com a maior taxa 

de risco variando de 2,17 até 4,17 por 100 mil. 

 
Quadro 1. Descrição dos artigos por autor, ano, tipo de estudo, amostra e resultados. 

Autor e ano Desenho do 

Estudo e 

amostra 

Resultados 

Grandmaison et 

al.,( 2014) 

 

 

Coorte 

(n= 232) 

O câncer foi mais frequente no grupo 

de suicídio do que no grupo controle 

(8,6% vs. 3,9%, p  = 0,03). A doença 

mental mais frequente encontrada 

em casos de suicídio relacionados 

ao câncer foi a depressão (75%). 

Sengül et al., 

(2014) 

 

 

Coorte 

(n = 202) 

Houve 4 vezes mais tentativas de 

suicídio no grupo com câncer em 

comparação com o grupo sem 

câncer. Fatores associados: 

Depressão, ansiedade, apoio social 

e tendências suicidas. 

Park et al., 

(2016) 

 

Coorte 

(n = 343) 

Pacientes com polimorfismo BCL-1 

tiveram um risco de 3,8 vezes maior 

de suicídio. 

Kim et al., (2015) 

 

 

Coorte 

(n = 279) 

Aumento da metilação do fator 

neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF) foi significativamente 

associada com ideação suicida e 

depressão um ano após a cirurgia de 

mama. 
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Klaassen et al., 

(2018) 

 

 

Coorte 

(n = 794) 

Fatores significativos associados ao 

suicídio em câncer de bexiga: 

solteiros (1,74), cor branca (2,22), 

sexo masculino (6,91), doença local 

(2,49), e não submetidos a uma 

cistectomia radical (1,42). A idade 

avançada foi associada ao suicídio, 

enquanto a idade mais jovem foi 

protetora. 

Pham et al., 

(2018) 

 

 

Coorte 

(n= 

884.529) 

No câncer colorretal os homens e 

mulheres brancas eram mais 

propensos a cometer suicídio que os 

não brancos.  

Yamauchi et al., 

(2014) 

 

 

Coorte 

(n= 

102.843) 

O maior risco de morte por suicídio é 

no primeiro ano após o diagnóstico 

(suicídio RR = 23,9, 95% CI: 13,8-

41,6). O enforcamento foi o método 

observado mais frequente. 

BOWDEN et 

al.,(2017) 

 

 

Coorte 

(n= 210) 

Fatores associados para o câncer 

gástrico: sexo feminino (8.54), raça 

branca (4.08), idade ≤39 anos (3.06) 

e idade 70–79 anos (2.90). Das 

mortes por suicídio 77% ocorreram 

no primeiro ano após o diagnóstico.  

Lee et al., (2014) 

 

Coorte 

(n = 2.472) 

Foram associados aos pacientes 

com ideias suicidas a renda, 

tabagismo, recorrência da doença e 

estar em quimioterapia. 

Tang et al., 

(2016) 

Coorte 

(n= 623) 

Os fatores associados à ideação 

suicida em pacientes com câncer 

ginecológico: tempo de diagnóstico 

de câncer, histórico de quimioterapia 

e cirurgia, estágio do câncer, 

sintomas de depressão, falta de 

apoio social e aceitação da doença.  

Klaassen et al., 

(2015) 

Coorte 

(n= 2.268) 

Fatores associados: o sexo 

masculino foi encontrado para 

probabilidade de suicídio entre os 

pacientes com câncer de bexiga  e 

câncer de rim. O aumento da idade 

em pacientes com câncer de 
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próstata, bexiga e testículo. A 

doença à distância foi associada ao 

suicídio em pacientes com câncer de 

próstata, bexiga e rim. 

Osazuwa-Peters 

et al., (2018) 

 

 

Coorte 

(n=  1.036) 

No câncer de cabeça e pescoço 

pacientes do sexo masculino foram 6 

vezes mais propensos a cometer 

suicídio em comparação ao sexo 

feminino. Fatores associados: cor 

branca e não possuir parceria 

Lin et al., (2017) 

 

 

Coorte 

(n= 2.543) 

Em comparação com a população 

geral, os pacientes com câncer 

tiveram uma taxa de 2,47 para 

suicídio. Fatores associados: 

homens, 45 a 64 anos e câncer de 

mal prognóstico. O risco de suicídio 

foi maior nos primeiros 2 anos após 

o diagnóstico inicial. 

Hultcrantz et al., 

(2015) 

Coorte 

(n = 

235.868) 

O risco de suicídio e da tentativa de 

suicídio foi 2 vezes maior em 

pacientes com neoplasias 

hematológicas em comparação com 

controles. Fator associado: 

depressão.  

Kam et al., 

(2015) 

 

Coorte 

(n = 857) 

A taxa para suicídio de pacientes 

com câncer de cabeça e pescoço é 3 

vezes mais em comparação a 

população geral. 

Kaceniene et al., 

(2017) 

Coorte 

(n= 

273.511) 

O risco para suicídio em indivíduos 

com câncer foi de 1,31 em 

comparação a população geral. Foi 

associado ao risco os primeiros 3 

meses após o diagnóstico e para 

pacientes em estágio avançado. 

Smith et al., 

(2018) 

 

Coorte 

(n= 49) 

No câncer de próstata 70% dos 

suicídio ocorreram durante o 

primeiro ano do diagnóstico. Foram 

associados ao risco de suicídio: viver 

em área urbana, depressão e 

presença de metástase.  
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Cheung; 

Douwes; 

Sundram, (2017) 

 

Coorte 

(n= 214) 

Não associou depressão nos idosos 

com câncer terminal que morreram 

por suicídio como fator de risco do 

que aqueles sem câncer terminal.  

Gaitanidis et al., 

(2018) 

Coorte 

(n= 773) 

No câncer de mama foi evidenciado: 

o estágio inicial da doença, pacientes 

mais jovens, do sexo masculino, cor 

branca ou negra, ser solteiro, e 

período curto após o diagnóstico e 

ter passado por um processo 

cirúrgico. 

Rahouma et al., 

(2018) 

 

 

Coorte 

(n= 6.661) 

As taxas para suicídio foi maior 

observada em câncer de pulmão 

(4,17), colorretal (1,41), mama (1,40) 

e próstata (1,18). O risco de suicídio 

é maior entre os pacientes com 

câncer de pulmão, idosos, viúvos, 

sexo masculino, depressão e 

pacientes com características 

tumorais desfavoráveis. 

Jayakrishnan et 

al., (2017) 

 

 

Coorte 

(n= 231) 

Dos  pacientes submetidos a cirurgia 

curativa de câncer os fatores 

associados ao suicídio foram: sexo 

masculino, idade avançada e 

morbidade cirúrgica, como 

mutilações, o suicídio foi mais 

prevalente.  

Trevino et al., 

(2014)  

 

Coorte 

(n= 603) 

Foram associados como fator de 

proteção: apoio social, religiosidade 

autorreferida e suporte da 

comunidade. Em comparação 

aqueles que não possuíam o risco de 

cometer suicídio foi de duas vezes 

mais. 

Mohammadi et 

al.,(2014) 

 

Coorte 

(n= 209) 

A maioria dos pacientes com câncer 

hematológicos eram homens (56%) 

e com mais de 60 anos (70%). Foram 

identificados transtorno mental em 

4%. Durante os 3 primeiros meses 

após o diagnóstico o risco de 

tentativa de suicídio foi maior. 
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Samawi et al., 

(2017) 

 

Coorte 

(n= 

391,601) 

O grupo com câncer retal em 

comparação com o de cólon era mais 

velhos e tinha mais mulheres. As 

taxas de suicídio para ambos os 

grupos foram semelhantes (0,14% e 

0,18%). O câncer retal foi um preditor 

maior para suicídio. 

Ahn et al., (2015) 

 

Coorte 

(n= 373) 

Do total, 280 indivíduos do sexo 

masculino  e 93 indivíduos do sexo 

feminino  morreram por suicídio após 

serem diagnosticados com câncer. A 

mediana do tempo do diagnóstico ao 

suicídio foi de 1,42 anos. O suicídio 

ocorreu no primeiro ano de 

diagnóstico em 149 pacientes 

(40,0%), durante o segundo ano em 

79 pacientes (21,2%) e após 5 anos 

em 67 pacientes (18,0%).  

Sun et al., (2018) 

 

Coorte 

(n= 96.470) 

 As taxas gerais de incidência de 

suicídio foram de 4,17 e 2,37 por 10 

000 pessoas-ano para o grupo de 

pacientes com câncer colorretal e o 

grupo sem câncer colorretal, 

respectivamente. Fatores 

associados: depressão, uso de 

álcool, ansiedade e insônia. 

Wang et al., 

(2018) 

Coorte 

(n= 2.907) 

O primeiro mês de diagnóstico de 

câncer foi associado com o maior 

risco de suicídio em comparação 

com o 13º mês antes do suicídio. O 

odds ratio (OR) de suicídio foi 

significativamente nos primeiros seis 

meses após o diagnóstico de câncer, 

mas diminuiu depois.  

Choi et al., 

(2017) 

Coorte 

(n= 1.285) 

As prevalências de tentativas de 

suicídio foram de 1,6% e 0,9% entre 

os sobreviventes de câncer e o grupo 

sem câncer, respectivamente (OR 

bruto = 1,95, IC 95% 1,11 a 3,42). Há 

um aumento do risco de tentativas de 

suicídio entre sobreviventes de 
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câncer diagnosticados 

precocemente e naqueles com mais 

de 10 anos desde o diagnóstico. 

Zhong et al., 

(2017) 

 

Coorte 

(n= 517) 

Os tipos mais comuns de câncer 

foram pulmão, trato digestivo  e 

câncer de mama. A ideação 

suicídida ocorreu dentro do primeiro 

mês em 15,3% em pacientes 

internados com câncer. Fatores 

associados: depressão, ansiedade, 

dor moderada a grave, câncer 

metastático, cirurgia e cuidados 

paliativos. 

Pranckeviciene 

et al., (2016) 

 

Coorte 

(n= 211) 

Dos pacientes submetidos a cirurgia 

de tumor cerebral 12 relataram 

ideação suicida. Foram associadas: 

ansiedade, problemas físicos, dor, 

baixa saúde mental e transtorno 

psiquiátrico.  

Jokinen et al., 

(2015) 

 

Coorte 

(n= 

186.627) 

Após uma tentativa de suicídio 

durante o período do estudo 186.627 

pacientes foram hospitalizados, 

incluindo 83.637 homens (45%) e 

102.990 mulheres (55%). A taxa de 

risco de suicídio para todos os 

cânceres foi 1,30 (IC 95% 1,27-1,33) 

nos homens e 1,25 (1,22-1,28) nas 

mulheres. 

Dalela et al., 

(2016) 

 

Coorte 

(n= 

524.965) 

Dentro do primeiro ano de 

diagnóstico, homens com câncer de 

próstata tiveram um risco 

significativamente maior de 

mortalidade suicida e acidental. 

Fatores associados: raça, região 

hospitalar, residência, estado civil, 

idade ao diagnóstico, estadiamento 

clínico do tumor ao diagnóstico, 

renda, escolaridade, e o recebimento 

do tratamento primário definitivo. 

Hickmann et al., 

(2016) 

Coorte 

(n= 83) 

Dezessete pacientes (21,5%) 

admitiram ter tido ideação suicida 
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 pelo menos uma vez durante o 

período de estudo. As maiores taxas 

foram observadas após 6 e 9 meses. 

No geral, cinco pacientes indicaram 

ideação suicida em mais de um 

ponto no tempo. Dois pacientes 

admitiram ter feito planos, mas sem 

execução. Pacientes com tumores 

intracranianos sofre de ideação 

suicida independentemente da 

histopatologia. 

Vyssoki et al., 

(2015) 

 

Coorte 

(n= 

915,303) 

O risco de suicídio em relação à 

população geral austríaca, para a 

coorte de pacientes foi de 1,23 (IC 

95%: 1,19-1,28), e foi maior para 

homens (1,41; 95% CI: 1,35-1,47) do 

que mulheres (1,24; IC95%: 1,15-

1,34). As taxas de suicídio atingiram 

o pico no primeiro ano após o 

diagnóstico (3,17; IC95%: 2,96–

3,40). Para o local do tumor o  câncer 

de pulmão apresentou (3,86; IC95%: 

3,36-4,42) e sistema nervoso central 

(2,81; IC95%: 1,92-3,97). 

Gunnes et al., 

(2017) 

 

Coorte 

(n= 5.440) 

A taxa de risco de suicídio no grupo 

com câncer foi de 2,5 (IC de 1,7 a 

3,8), e aumentou tanto quando 

diagnosticado com câncer na 

infância (0-14 anos de idade); 2,3 (IC 

95%: 1,2–4,6) e durante a 

adolescência / jovem adulto (15–24 

anos); 2,6 (IC 95%: 1,5-4,2). 

Sugawara; 

Kunieda, (2016) 

Coorte 

(65.535) 

Pacientes com câncer gástrico 

possui uma taxa de suicídio maior 

nos primeiros 3 meses após o 

diagnóstico de câncer. Fatores 

associados: sexo masculino, cor 

branca, solteiro e doença avançada 

foram significativamente associados 

ao aumento do risco de suicídio. O 

estudo mostra que pacientes com 
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câncer gástrico têm um risco 4 vezes 

maior de suicídio em comparação 

com a população geral dos EUA. 

Kaceniene et al., 

(2018) 

 

Coorte 

(n= 16.620) 

A taxa de suicídio para pacientes 

com câncer de pulmão foi de 2,17 

para ambos os sexos (IC 1,60-2,95). 

Foi evidenciado associação para o 

suicídio ser do sexo masculino.  

Harper et al., 

(2016) 

Coorte 

(n= 439) 

Houve uma tendência de aumento 

das taxas de suicídio em todas as 

faixas etárias, com o maior risco em 

pacientes com mais de 70 anos. 

Outros fatores demográficos 

associados ao aumento do risco de 

suicídio em pacientes com câncer de 

bexiga incluíram raça branca, sexo 

masculino e estado civil solteiro. Os 

pacientes com câncer de bexiga que 

foram submetidos a cistectomia 

radical estavam em maior risco de 

suicídio em comparação com os 

pacientes que não foram submetidos 

a intervenção cirúrgica.  

Anderson et al., 

(2018) 

 

Coorte 

(n= 881) 

A taxa de suicídio foi de 32,8 por 100 

000 pessoas-ano e foi quase o dobro 

da população geral. As taxas de 

mortalidade padronizadas para o 

suicídio foram maiores nos primeiros 

5 anos de diagnóstico e aumentaram 

com a idade no diagnóstico para 

todos os locais, exceto cólon e 

estômago. 

Siracuse et al., 

(2017) 

 

Coorte 

(n= 32.620) 

A incidência geral de suicídio para 

pacientes com câncer de osso foi de 

32 por 100.000 pessoas-ano. Uma 

maior incidência de suicídio foi 

observada em homens, pacientes de 

brancos raça, pacientes de 21 a 30 

anos e de 61 a 70 anos e pacientes 

nos primeiros 5 anos de diagnóstico 

de câncer. 
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Zhou et al., 

(2018) 

 

Coorte 

(n= 3.930) 

Da coorte para câncer de pulmão de 

não pequenas células, 694 (0,14%) 

cometeram suicídio. As taxas foram 

maiores para o sexo masculino, 

branco, solteiro e idade avançada. 

Ter realizado procedimento cirúrgico 

também foi significativo.  

Thorsteinsdottir 

et al.,(2017) 

 

Coorte 

(n= ) 

A cirurgia de remoção de próstata é 

um preditor do pensamento suicida. 

Klaassen et al., 

(2016) 

 

Coorte 

(n= 439) 

Foram fatores associados ao câncer 

de bexiga idade avançada, ser 

solteiro, cor branca. Nos pacientes 

submetidos a cirurgia a incidência foi 

maior em comparação aqueles que 

não o fizeram.  

Aboumrad et al., 

(2018) 

Transversal 

(n= 64) 

Tratamento paliativo, depressão, 

comorbidades e dor foram os fatores 

associados. Dos suicídios 43 (67%) 

aconteceram 7 dias após uma 

consulta médica. 

MASSETTI et al., 

(2018) 

 

Ecológico 

(n= 4.182) 

Fatores associados: homens, 55 

anos ou mais, casados ou viúvos. 

Métodomais propenso a morrer por 

amar de fogo. 

 Fujimori et al., 

(2017) 

 

 

Ecológico 

(n= 503) 

Das 503 vítimas de suicídio o 

histórico de câncer foram os 

seguintes: estômago, 102; cólon e 

reto, 94; pulmão, 55; próstata, 47; 

mama, 43; cabeça e pescoço, 35; 

fígado, 29; ginecológico, 28; 

hematológico, 27; bexiga, 25; 

esofágica, 18; pancreático, 15; rim, 

11  e outros, 32.  

Banyasz; Wells-

Di Gregorio, 

(2018) 

 

 

Estudo de 

caso 

(n= 1) 

Fatores associados: cor branca, 

idade avançada, mal prognóstico da 

doença. Tentativa de suicídio: 

intoxicação medicamentosa. Método 

de suicídio: arma de fogo. 

Zhang et al., 

(2017) 

Qualitativo 

(n= 32) 

Fatores de proteção contra ideação 

suicida: aceitabilidade da doença; 
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habilidades de enfrentamento 

positivas; conexão familiar; e desejo 

viver bem e por mais tempo.  

Granek et al., 

(2017) 

 

 

Qualitativo 

(n= 61) 

Fatores associados: Tratamentos 

excessivos, sofrimento mental, físico 

e dor, qualidade de vida e falta de 

suporte social e vontade de morrer.  

Granek et al., 

(2018) 

Qualitativo 

(n= 61) 

Os oncologistas, enfermeiros e 

assistentes sociais relataram ter 

encontrado pacientes com câncer 

que cometeu suicídio (56%, 55% e 

22%).  

Fang et al., 

(2014) 

 

 

Transversal 

(n= 209) 

Indivíduos solteiros apresentaram 

níveis mais altos de ideação suicida 

do que os casados.  

Lehuluante; 

Fransson, (2014) 

 

 

Transversal 

(n= 3.165) 

Fatores de risco a ideação suicida 

em pacientes com câncer de 

próstata: baixa qualidade de vida 

relacionada à saúde, dor física, dor 

durante a micção, e baixa energia 

mental / física. 

Moreno-

Montoya; 

Palacios-

Espinosa; 

Gracia-Ruiz, 

(2017) 

Transversal 

(n= 132) 

Pacientes com câncer que não 

possuíam religião eram 3 a 4 vezes 

mais propensos a ter um 

comportamento suicida. 

Park; Chung; 

Lee, (2016) 

Transversal 

(n= 457) 

Ter o parceiro como cuidador 

principal estava associado a um 

baixo risco de suicídio.  

Trevino et al., 

(2014b) 

Transversal 

(n= 93) 

Fatores associados: cor branca, 

sexo feminino, idade média de 33 

anos, casados. Evidenciou fator de 

proteção os pacientes com aliança 

terapêutica oncologista-paciente. 

Zhang et al., 

(2017a) 

 

Transversal 

(n= 163) 

A proporção de ideação suicida 

nesta amostra foi de 18,40% 

(30/163). Os fatores associados à 

ideação suicida em pacientes com 

câncer de estômago: sofrimento 
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psicológico, desesperança e tensão 

psicológica.  

 Choi et al., 

(2014) 

 

Transversal 

(n= 378) 

Dos sobreviventes de câncer de 

estômago (34,7%) possuem ideação 

suicida. Fatores associados: renda, 

comorbidade, tabagismo e baixa 

qualidade de vida são 

significativamente  associadas a 

ideação suicida.  

Fonte: Próprio autor. 

 

A depressão esteve presente em 44 (77%) artigos desta 

revisão. Esse transtorno mental foi o mais associado a ideação 

suicida, tentativa de suicídio e suicídio. Dois estudos 

observaram que até 75% dos indivíduos com câncer podem 

experenciar a depressão (GRANDMAISON et al., 2014; 

GRANEK et al., 2017). Conforme demonstrado em um dos 

estudos de coorte, o risco de um indivíduo com câncer que 

tenha depressão é de quatro vezes mais quando comprado aos 

indivíduos que não possuem depressão (SENGÜL et al., 2014). 

Os estudos analisados identificaram que a taxa de 

suicídio em pacientes com câncer é maior do que a da 

população geral. Há evidências que a taxa de suicídio em 

pessoas que têm câncer pode variar de 1,31 até quatro vezes 

a mais em relação a população geral (KAM et al., 2015; 

KACENIENE et al., 2017). 

O câncer de próstata presente em três estudos (DALELA 

et al., 2016; RAHOUMA et al., 2018; SMITH et al., 2018), bem 

como um estudo de cânceres ginecológicos (TANG et al., 2016) 

associaram a depressão como principal fator de risco para o ato 

suicida. Em um estudo transversal, 7% da amostra de pacientes 

com câncer de próstata disseram ter experimentado ideação 

suicida (LEHULUANTE; FRANSSON, 2014).   
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A coorte de um estudo sobre câncer hematológico 

mostrou que 63% das tentativas de suicídio e 66% dos suicídios 

aconteceram em pacientes que tinham depressão 

(HULTCRANTZ et al., 2015). Para indivíduos com câncer de 

cabeça e pescoço que possuem depressão a taxa de suicídio 

foi três vezes maior em comparação a população geral. 

Reconhecer os sintomas da depressão é importante 

tanto para o familiar quanto para os profissionais de saúde. Isso 

é necessário, pois um estudo analítico realizado nos Estados 

Unidos demonstrou que até 16% dos suicídios ocorrem um dia 

depois da consulta com o especialista (ABOUMRAD et al., 

2018). De todos os estudos apenas um trabalho não associou 

a depressão como fator significante para o suicídio em 

indivíduos com câncer (LEE et al., 2014). 

O sexo masculino foi a característica demográfica mais 

evidenciado em 22 do total de artigos. Os homens estão seis 

vezes mais propensos a cometer suicídio em comparação as 

mulheres (OSAZUWA-PETERS et al., 2018; PHAM et al., 

2018). 

Outra característica verificada foi idade avançada. Em 19 

artigos ser idoso foi um risco para o suicídio nos indivíduos com 

câncer, seguido de ser solteiro (07) e cor branca (10). Os 

registros mostram que as taxas aumentavam com a idade 

avançada (2,89), solteiros ou viúvos (1,74) e cor branca (2,22), 

além de doença local (2,49), doença avançada (3,19) (FANG et 

al., 2014; LIN et al., 2017; KLAASSEN et al., 2018).  

O processo cirúrgico foi apontado por quatro artigos 

como fator de risco para suicídio em indivíduos com câncer. Os 

registros mostram que a submissão a uma cirurgia pode ainda 

agravar a disposição para o suicídio, sendo maior o risco nos 

pacientes mais velhos (PRANCKEVICIENE et al., 2016; 
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HARPER et al., 2016; KLAASSEN et al., 2016; 

THORSTEINSDOTTIR et al., 2017). 

Dois estudos preocuparam-se em verificar se o suicídio 

em indivíduos com câncer se associava a algum processo 

fisiológico. O alelo BCL-1 mostrou um risco de 3,8 vezes mais 

do indivíduo com câncer cometer suicídio (PARK et al., 2016). 

A metilação do gene BDNF foi significante (P<0,05) associando 

o suicídio no primeiro ano após o diagnóstico (KIM et al., 2015). 

Os estudos apoiam que os genes possam ser considerados 

como marcadores biológico para tendência suicida. 

Foram estudados em 32 artigos os grupos de cânceres, 

a fim em qual haveria maior probabilidade de acometimento de 

suicídio. Do total, o câncer gástrico teve o maior quantitativo de 

estudos em sete trabalhos. Os resultados mostraram que os 

cânceres que mais apareceram nos estudos como risco para o 

ato suicida foram os gástricos, pulmão, mama e próstata. 

Todos estavam associados aos fatores de depressão, 

ser do sexo masculino e cor branca (FUJIMORI et al., 2017). 

Porém, mesmo que individualmente o câncer de pulmão tenha 

sido estudado apenas em dois trabalhos foi o que apresentou 

maior risco de suicídio, variando de 3,86 até 4,17 (VYSSOKI et 

al., 2015; RAHOUMA et al., 2018). 

Os fatores de proteção associados ao suicídio em 

indivíduos com câncer estiveram presentes em cinco artigos. O 

fortalecimento do vínculo oncologista-paciente apareceu nos 

resultados como um fator de proteção (TREVINO et al., 2014b). 

É através da formação do vínculo que ocorre a melhor 

aceitabilidade da doença e meios de lutar contra a doença 

(ZHANG et al., 2017a).  

Ser religioso também se apresentou como fator de 

proteção pode reduzir até quatro vezes o risco de suicídio em 
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pacientes com câncer (MORENO-MONTOYA; PALACIOS-

ESPINOSA; GRACIA-RUIZ, 2017; TREVINO et al., 2014a). Um 

estudo transversal acrescenta que quando o parceiro está 

próximo durante o processo de tratamento, o risco de suicídio 

era baixo (PARK; CHUNG; LEE, 2016). 

O tempo desde o diagnóstico até o suicídio foi objeto de 

16 estudos. O marco inicial temporal para a prática suicida varia 

cerca de sete a trinta dias após a consulta com o oncologisgta 

(ABOUMRAD et al., 2018; WANG et al., 2018). Quatro artigos 

mostraram que o risco de suicídio em indivíduos com câncer 

nos seis primeiros meses é de quatro vezes mais  em 

comparação com a população geral (MOHAMMADI et al., 2014; 

SUGAWARA et al., 2016; KACENIENE et al., 2017; BANYASZ; 

GREGORIO, 2018).  

Outros três artigos encontraram que o período dentro do 

primeiro ano é o mais prevalente para consumar o suicídio (RR 

= 23,95% IC: 13,8-41,6) (YAMAUCHI et al., 2014; KIM et al,. 

2015; SMITH et al., 2018). Duas coortes tiveram como achado 

o fato de que entre 40% e 77% das mortes ocorrem dentro do 

primeiro ano (AHN et al., 2015; BOWDEN et al., 2017). Também 

foi visto, em um estudo australiano, que os suicídios se 

concentraram no primeiro ano com redução após esse período 

(SMITH et al., 2018).  

O passar do tempo não reduz o risco de suicídio, como 

visto em quatro trabalhos. Dois desses artigos mostraram que 

o risco de suicídio perdurou durante o segundo ano 

(HULCRANTZ et al., 2015; LIN et al., 2017). As sequelas 

deixadas pelo câncer, como mutilação, baixa qualidade de vida, 

perda dos cabelos e pelos, incontinências, ainda são preditores 

para o suicídio. A coorte retrospectiva realizada nos Estados 

Unidos que mostrou que até nos primeiros cinco anos o câncer 
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era um aumento de chance para suicídio (ANDSERON et al., 

2018). 

 

CONCLUSÕES   

 

Os estudos confirmam a depressão como principal 

transtorno mental associado ao suicídio nos indivíduos com 

câncer. As características demográfica associadas ao suicídio 

em indivíduso com câncer foram sexo masculino, idoso, solteiro 

e cor branca. O câncer de pulmão e procedimento cirúrgico 

foram fatores clínicos mais associados ao suicídio. O modo de 

como esses fatores podem interagir no indivíduo com câncer 

aumenta a predisposição para o risco de suicídio. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi identificar na literatura os 
principais fatores associados ao tamanho ao nascimento e à 
velocidade de crescimento em crianças. Foi realizada busca 
bibliográfica nas bases de dados BVS, PubMed e SciELO dos 
artigos publicados sobre as temáticas entre 2013 e 2018. Foram 
considerados todos os documentos contendo a combinação 
dos descritores “Retardo do crescimento fetal” (AND) 
“Crescimento” (AND) “Antropometria”, para o tamanho ao 
nascimento, e “Transtornos do crescimento” (AND) 
“Insuficiência do crescimento”, para a velocidade do 
crescimento. Foram identificados 4.775 registros na busca 
sobre os fatores determinantes do tamanho ao nascimento, 
selecionado-se 33 para leitura na íntegra, dos quais 13 artigos 
se enquadraram nos critérios de inclusão. Para a velocidade de 
crescimento, dos 2.287 registros encontrados, 23 foram lidos 
por completo e destes 10 foram incluídos na revisão. Os 
principais fatores associados aos indicadores de nascimento 
(BPN, PIG, RCIU) foram a menor idade materna, a situação 
socioeconômica desfavorável, distúrbios hipertensivos e 
tabagismo. As alterações na velocidade de crescimento 
associaram-se, principalmente, às características do tamanho 
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ao nascimento e do aleitamento materno da criança, bem como 
ao sexo. Conclui-se que as condições nutricionais ao 
nascimento, que está associada a condições biológicas, 
clínicas, sociais e de estilo de vida da mãe, influenciam de 
maneira importante a velocidade de crescimento da criança.  
Palavras-chave: Retardo do crescimento fetal. Crescimento. 
Antropometria. Transtornos do crescimento. Insuficiência do 
crescimento. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A gestação constitui uma janela crítica do 

desenvolvimento que ao ocorrer em algum dos extremos da 

vida reprodutiva da mulher pode acarretar em resultados 

perinatais adversos (BRITO et al., 2017; FIGUEREDO et al., 

2014). A gravidez na adolescência associa-se a desfechos 

obstétricos e perinatais ruins, como o baixo peso ao nascer, a 

restrição do crescimento intrauterino, o parto prematuro e a 

mortalidade neonatal/infantil em decorrência da imaturidade 

biológica (FIGUEREDO et al., 2014). Por sua vez, mulheres 

com mais de 35 anos apresentam riscos aumentados na 

ocorrência de gravidez ectópica, abortamentos espontâneos e 

induzidos, baixa vitalidade do recém-nascido, nascimento baixo 

peso e prematuro, fetos pequenos para a idade gestacional e 

mortalidade perinatal (ALDRIGHI et al., 2016).  

Alterações que ocorrem no período gestacional 

fisiológico podem ocasionar riscos para o binômio mãe-filho e a 

transição de uma gestação normal para uma de alto risco 

(SALGE et al., 2017). O peso ao nascer é determinado 

principalmente pela duração da gestação e pelo crescimento 

intra-uterino. Dessa forma, o baixo peso ao nascer (< 2.500g) é 

decorrente da prematuridade e/ou do retardo do crescimento 
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intra-uterino (CAVALCANTE et al., 2017; JIANG et al., 2015; 

VELOSO et al., 2014). Existem ainda outros fatores associados 

ao BPN, como o baixo peso e a baixa estatura materna, 

nascimentos múltiplos, baixa ingestão de calorias, hipertensão 

e tabagismo durante a gravidez, síndromes genéticas, trabalho 

físico materno exaustivo, exposição materna a substâncias 

tóxicas e realização inadequada do pré-natal (VELOSO et al., 

2014).  

São considerados prematuros ou pré-termos os 

nascimentos que antecedem as 37 semanas de gestação 

(OLIVEIRA et al., 2016; GUIMARÃES et al., 2017). Os nascidos 

pré-termo têm risco aumentado de adoecer e morrer em 

consequência do incompleto desenvolvimento fetal e de sua 

maior suscetibilidade às infecções (GUIMARÃES et al., 2017). 

Os fatores determinantes da prematuridade são complexos e 

multifatoriais, sofrendo interferência das condições sociais, 

como baixa renda e baixa escolaridade materna; psicológicas, 

como depressão e ansiedade; comportamentais, como o 

tabagismo; biológicas, como gemelaridade, malformação e 

idade materna; culturais; e a assistência pré-natal (BALBI; 

CARVALHAES; PARADA, 2016; MACHADO; MARMITT; 

CESAR, 2016; FREITAS; ARAÚJO, 2015). 

A restrição do crescimento intrauterino (RCIU) configura-

se como uma falha do feto em manter o crescimento adequado 

no útero e a incapacidade de atingir seu potencial de 

crescimento biológico. Uma combinação de fatores genéticos, 

sociais e ambientais é responsável pelo resultado da gravidez, 

que estabelece a capacidade do feto se desenvolver. Dessa 

forma, pode determinar ainda uma condição que impossibilita o 

feto de atingir seu potencial de crescimento geneticamente 
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determinado e gerar desfechos perinatais adversos (HANNAM 

et al., 2014; CLEMENTE et al., 2017). 

Nessa conjuntura, algumas comorbidades como pré-

eclâmpsia, condições patológicas das artérias umbilicais, 

tabagismo materno e dieta desequilibrada constituem fatores de 

risco de RCIU (CLEMENTE et al., 2017). A RCIU apresenta 

como principais fatores determinantes os distúrbios 

hipertensivos da gravidez, hipertensão gestacional e pré-

eclâmpsia (MACDONALD et al., 2017). Recém-nascidos 

classificados como pequenos para a idade gestacional (PIG), 

adequados para idade gestacional (AIG) ou grandes para idade 

gestacional (GIG) apresentam morbimortalidades específicas à 

cada classe de peso ao nascimento, segundo a idade 

gestacional (TEIXEIRA; QUEIROGA; MESQUITA, 2016).   

Nessa perspectiva, os primeiros seis meses de vida 

são considerados o momento de maior velocidade de 

crescimento e, portanto, um período crítico (FONSECA et al., 

2017). Sugere-se que a redução da velocidade de crescimento 

no primeiro semestre de vida, observada em países em 

desenvolvimento como o Brasil, esteja associada à substituição 

do leite materno por alimentos de baixo valor nutricional que, 

ainda, relacionam-se ao desenvolvimento de doenças 

infecciosas devido a que muitas vezes estão contaminados 

(VIEIRA et al., 2015). Entretanto, ainda são poucos os estudos 

longitudinais que se propõem a avaliar fatores determinantes da 

velocidade de crescimento (FONSECA et al., 2017). 

Investigações nessa área são consideradas essenciais, tendo 

em vista que alterações do crescimento nos primeiros meses 

de vida apresentam consequências em médio e longo prazos 

como aumento do risco de morbimortalidade e atraso do 
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desenvolvimento neuropsicomotor (FONSECA et al., 2017; 

VIEIRA et al., 2015). 

Evidências sugerem que o padrão de crescimento da 

criança durante os primeiros anos de vida está fortemente 

influenciado pelo padrão de crescimento fetal, o que pode 

determinar desfechos metabólicos desfavoráveis. Alterações 

no padrão de crescimento após o nascimento relacionam-se 

significativamente com o desenvolvimento de doenças crônicas 

em idades subsequentes (SILVEIRA et al., 2007). A má nutrição 

materna e infantil, abrangendo a desnutrição e o excesso de 

peso, são problemas globais com consequências relevantes 

para a sobrevivência, a incidência de doenças agudas e 

crônicas, o desenvolvimento saudável e a produtividade 

econômica de indivíduos e sociedades (BLACK et al., 2013). 

Assim, o presente trabalho teve por objetivo identificar na 

literatura os principais fatores associados ao tamanho ao 

nascimento e à velocidade de crescimento em crianças.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo é uma revisão sistemática de artigos científicos 

publicados nos idiomas inglês, espanhol e português a partir de 

2013 sobre o tamanho ao nascimento e a velocidade de 

crescimento em crianças. Adotaram-se os procedimentos 

recomendados para relato de revisões sistemáticas e meta-

análises PRISMA.  

Os estudos foram identificados nas bases de dados BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde), PubMed (National Library of 

Medicine, Bethesda, MD) e SciELO (Scientific Electronic Library 

Online). A busca foi realizada em 4 de junho de 2018. Para a 

localização dos artigos sobre os fatores determinantes do 
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tamanho ao nascimento foram considerados todos os 

documentos contendo a combinação dos descritores “Retardo 

do crescimento fetal” AND “Crescimento” AND “Antropometria”. 

Para a busca relacionada aos fatores determinantes da 

velocidade de crescimento utilizaram-se os descritores 

“Transtornos do crescimento” AND “Insuficiência do 

crescimento”. Para o cômputo do total de estudos identificados, 

verificou-se eventuais duplicações entre as bases de dados, 

sendo cada artigo contabilizado somente uma vez. 

Os estudos identificados foram submetidos a processo 

de triagem e, mediante leitura dos títulos e resumos, foram 

eliminados (i) documentos diferentes de artigo científico, (ii) 

estudos não realizados com crianças, (iii) estudos em pessoas 

com algum tipo de patologia. Após o processo de triagem, 

procedeu-se à leitura e análise criteriosa do texto completo dos 

artigos elegidos, excluindo-se aqueles que não analisaram 

fatores determinantes, os que não trabalharam com amostra 

representativa e os que não realizaram análise multivariada.  

Os artigos foram caracterizados considerando as 

seguintes informações: autor e ano de publicação, 

delineamento do estudo, local de estudo e principais resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados 4.775 registros na busca sobre os 

fatores determinantes do tamanho ao nascimento, sendo  4.444 

no PubMed, 325 na BVS e 6 na SciELO. Após a aplicação dos 

filtros foram excluídos 4.742 artigos por não se enquadrarem 

nos critérios de elegibilidade. Das 33 publicações elegíveis para 

leitura na íntegra, 13 artigos se enquadraram nos critérios de 
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inclusão. A Tabela 1 mostra a caracterização dos artigos 

incluídos na revisão.  

A gestação na adolescência resulta numa maior 

proporção de recém-nascidos prematuros e/ou de baixo peso, 

acometidos por doenças respiratórias e tocotraumatismo, além 

de maior frequência de complicações neonatais associadas a 

altas taxas de mortalidade (SOUZA et al., 2017; AZEVEDO et 

al., 2015). Essa hipótese foi verificada em quatro dos artigos da 

presente revisão (GONZAGA et al., 2016; FIGUEREDO et al., 

2014; SALGE et al., 2017; VELOSO et al., 2014), dos quais  três 

mostraram associação do nascimento pré-termo com menor 

idade materna (GONZAGA et al., 2016; FIGUEREDO et al., 

2014; SALGE et al., 2017).  

No que concerne aos fatores socioeconômicos 

maternos, dois estudos (CAVALCANTE et al., 2017; TEIXEIRA; 

QUEIROGA; MESQUITA, 2016), de cinco (CAVALCANTE et 

al., 2017; TEIXEIRA; QUEIROGA; MESQUITA, 2016; VELOSO 

et al., 2014; GONÇALVES et al., 2015; SALGE et al., 2017), 

destacaram a associação da baixa renda familiar com a 

ocorrência de desfechos perinatais ruins. Um desses estudos 

observou que o BPN foi maior em famílias de baixa renda, 

porém o nascimento pré-termo e RCIU não foram associadas 

às variáveis socioeconômicas (CAVALCANTE et al., 2017). 

Outra pesquisa apresentou uma frequência de recém-nascidos 

PIG elevada (17,9%), associada à condição socioeconômica 

(TEIXEIRA; QUEIROGA; MESQUITA, 2016). O risco de 

desfechos perinatais adversos entre famílias de maior 

vulnerabilidade socioeconômica também foi relatada em 

diferentes cenários epidemiológicos (CHEN et al., 2013; 

SAVARD et al., 2014; GLINIANAIA et al., 2013; VIANA et al., 

2013; FUSTER et al., 2013; RAISANEN et al., 2013; PARK et 
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al., 2013; SILVESTRIN et al., 2013; BENER et al., 2013; AIZER; 

CURRIE, 2014), o que aponta para desigualdade na atenção à 

saúde (CAVALCANTE et al., 2017). 

Dos quatro estudos que avaliaram as condições clínicas 

maternas como preditores de alterações no tamanho ao 

nascimento (TEIXEIRA; QUEIROGA; MESQUITA, 2016, 

SALGE et al., 2017; DEMIRCI et al., 2015, GUY et al., 2017), 

dois observaram uma relação de recém-nascidos PIG com a 

elevada pressão arterial materna durante a gestação 

(TEIXEIRA; QUEIROGA; MESQUITA, 2016; GUY et al., 2017). 

Desses estudos, um apresentou que as mortes perinatais em 

fetos com RCIU ocorreram mais precocemente por pré-

eclampsia e hipertensão materna (DEMIRCI et al., 2015). Além 

disso, alguns desses estudos identificaram associação da sífilis 

(TEIXEIRA; QUEIROGA; MESQUITA, 2016) e da DMG 

(SALGE et al., 2017) com o recém-nascido PIG e DCIU, 

respectivamente. Diferentes estudos têm mostrado a 

associação entre doenças hipertensivas, infecções, 

hemorragias e piores desfechos da gestação, entre os quais, a 

mortalidade neonatal (LANSKY et al., 2014), fetal (LAWN et al., 

2016; HIRST; VILLAR; VICTORA, 2016), baixo peso ao nascer 

(GOLDENBERG; McCLURE, 2015) e prematuridade 

(GOLDENBERG; McCLURE, 2015; LEAL et al., 2016). 

Condições como a RCIU e o trabalho de parto prematuro 

espontâneo são, possivelmente, o resultado de 

comprometimento da maturação funcional do útero durante os 

primeiros anos reprodutivos (NEIGER, 2017). Por sua vez, a 

pré-eclâmpsia causa danos multissistêmicos devido à 

microangiopatia, que leva a morbidade materna, como  

insuficiência cardíaca e renal, lesão hepática, sangramento 

cerebrovascular, edema pulmonar e isquemia placentária, 
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desencadeando, dessa forma, desfechos perinatais adversos 

(NEIGER, 2017). 

Dos cinco estudos que abordaram a influência do 

tabagismo materno nos desvios de crescimento ao nascimento 

(CAPELLI et al., 2014; TEIXEIRA; QUEIROGA; MESQUITA, 

2016; BRITO et al., 2017; HANNAM et al., 2014; VELOSO et 

al., 2014), três deles apresentaram associação com o BPN 

(CAPELLI et al., 2014; BRITO et al., 2017; VELOSO et al., 2014) 

e um com o nascimento de crianças PIG (TEIXEIRA; 

QUEIROGA; MESQUITA, 2016). Um dos estudos apontou a 

associação do tabagismo materno tanto com recém-nascido 

PIG quanto com a redução do peso ao nascer (HANNAM et al., 

2014). O tabagismo é um fator que reduz a fertilidade, aumenta 

a probabilidade de doenças cardiovasculares e representa 

riscos à saúde do feto e do recém-nascido, como a maior 

chance de baixo peso ao nascer e óbito  perinatal (BARBOSA 

et al., 2015).  

 

Tabela 1. Caracterização dos artigos sobre os 

determinantes do tamanho ao nascimento em crianças. 
Autor, ano Delineamento  Local de 

estudo  

Principais resultados  

Cavalcante 

et al., 2017 

Coorte de 

Nascimento 

Maternidades 

de São Luis-

MA 

-Nascimento prematuro e 

RCIU não foram associadas 

às variáveis 

socioeconômicas 

-BPN foi maior em famílias de 

baixa renda 

Salge et al., 
2017 

Descritivo 
transversal 

Maternidade 
pública de 
Goiânia-GO 

-Alterações placentárias 
associaram-se à gestação de 
alto risco e DCIU 
-Menor idade materna 
aumentou o risco de parto 
prematuro 
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-DMG e pré-eclâmpsia 
destacaram-se como 
preditores para gestação de 
alto risco associados ao 
DCIU 

Brito et al., 
2017 

Observacional 
longitudinal 

Hospitais de 
Porto Alegre 

-Os RN expostos ao tabaco 
apresentaram diferenças no 
peso para idade ao nascer 
-Apresentaram uma redução 
de 314g no peso ao nascer 

Guy et al., 
2017 

Coorte 
prospectivo 

Hospital de 
Londres e do 
Reino Unido 

-Foram observados RN PIG 
em mães com maior débito 
cardíaco, frequência 
cardíaca e PAM mais alta 
-Em RN GIG as mães tiveram 
maior débito cardíaco e 
frequência cardíaca e menor 
PAM e resistência total 

Sanchez et 
al., 2017 

Coorte 
retrospectivo 

Hospital da 
Espanha 

-Prevalência de baixo peso 
no início da gestação: 2,5% 
-O baixo peso no início da 
gestação foi associado a uma 
menor probabilidade de parto 
cesárea e maior chance de 
RN com peso fora do P10  

Teixeira; 
Queiroga;Me
squita, 2016 

Observacional, 
transversal e 
caso-controle 

Maternidade 
pública de São 
Paulo 

-A frequência de RN PIG foi 
elevada (17,9%)  
-Os principais fatores de risco 
de criança PIG  foram a 
condição socioeconômica, a 
baixa escolaridade, a 
inadequação do pré-natal, a 
exposição a substâncias 
lícitas e ilícitas, sífilis materna 
e DHEG 

Gonzaga et 
al., 2016 

Caso-controle Maternidade 
de Teresina-PI 

-Associaram-se com a 
prematuridade e/ou baixo 
peso ao nascer, a idade entre 
20 e 29 anos, a renda familiar 
mensal de até um salário 
mínimo e a baixa 
escolaridade 
-O parto cesáreo predominou 
e mostrou associação como 
nascimento prematuro e/ou o 
baixo peso 



FATORES ASSOCIADOS AO TAMANHO AO NASCIMENTO E À VELOCIDADE 
DE CRESCIMENTO EM CRIANÇAS 

284 
 

-Mostraram-se significantes 
as complicações 
oligodrâmnio, descolamento 
prematuro da placenta e pré-
eclâmpsia associadas ao 
parto prematuro e baixo peso 
ao nascer 

Demirci et 
al., 2015 

Coorte 
retrospectivo 

Hospital da 
Turquia 

-Principais desfechos 
perinatais adversos foram 
PIG, parto cesariano, 
prematuridade e RN em 
UTIN 
-As mortes perinatais 
ocorreram mais 
precocemente por pré-
eclampsia e hipertensão 
materna  
-Elevada taxa de mortalidade 
(32,5%) no grupo de RCIU 
precoce  

Gonçalves et 
al., 2015 

Coorte 
retrospectiva 

Maternidades 
de Palmares-
PE 

-As crianças PIG e 
desproporcionais 
apresentaram menores 
médias de peso ao nascer, 
perímetro torácico e 
circunferência do braço 
- Recém-nascidos de mães 
fumantes, com menor idade, 
sem consulta pré-natal, 
baixos IMC, altura e prega 
cutânea tricipital 
apresentaram menores 
médias da razão peso/ 
perímetro cefálico 

Figueredo et 
al., 2014 

Transversal Hospitais de 
São Luis-MA 

-A idade materna menor que 
20 anos associada a maiores 
taxas de nascimento 
prematuro 
-Não houve associação 
estatisticamente significativa 
entre a idade materna e o 
aumento das taxas de RCIU 

Hannam et 
al., 2014 

Coorte 
retrospectivo 

Maternidades 
da Inglaterra 

A associação mais forte foi 
do RN PIG e redução do 
peso ao nascer com o 
tabagismo materno 
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Veloso et al., 
2014 

Coorte 
prospectivo 

Maternidades 
de São Luis-
MA e Ribeirão 
Preto-SP 

Parto prematuro, RCIU, 
idade <18 anos, 
primiparidade, tabagismo 
materno e não realização de 
pré-natal foram fatores de 
risco para o BPN  

Capelli et al., 
2014 

Transversal Hospital 
Maternidade 
Herculano 
Pinheiro do  
Rio de Janeiro-
RJ 

-A frequência de recém-
nascidos que apresentaram 
baixo peso ao nascer foi de 
14,6%, sendo que a idade 
materna avançada foi a 
variável mais fortemente 
associada com o desfecho 
-Encontrou-se correlação 
negativa entre peso ao 
nascer e mãe fumante  

BPN: Baixo peso ao nascer/RCIU: Restrição do Crescimento Intrauterino/DCIU: 
Desvio do Crescimento Intrauterino/DMG: Diabetes Mellitus Gestacional/RN: Recém-
nascido/PIG: Pequeno para Idade Gestacional/GIG: Grande para Idade 
Gestacional/PAM: Pressão Arterial Média/PAS: Pressão Arterial Sistólica/PAD: 
Pressão Arterial Diastólica/DHEG: Doença Hipertensiva Específica da 
Gestação/UTIN: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.  

 

Do total de 2.287 registros relacionados aos fatores 

determinantes da velocidade de crescimento, 2.115 foram 

eliminados na fase de triagem. No final do processo de seleção, 

10 artigos foram incluídos na revisão, de 23 lidos na integra. A 

Tabela 2 mostra a caracterização dos artigos incluídos na 

revisão.  

A velocidade de crescimento corresponde ao incremento 

de um parâmetro antropométrico em determinado intervalo de 

tempo (FONSECA et al., 2017). Segundo os resultados dos 

autores, o tamanho ao nascimeno/peso ao nascer 

(GONÇALVES et al., 2014; AVAN; RAZA; KIRKWOOD, 2014; 

CONTARATO et al., 2016; FONSECA et al., 2017), as práticas 

de aleitamento materno (GONÇALVES et al., 2014; 

CONTARATO et al., 2016; FONSECA et al., 2017; HOSSEINI, 

2014) e o sexo da criança (FONSECA et al., 2017; VIEIRA et 
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al., 2015; HOSSEINI, 2014) foram as variáveis que 

apresentaram associação com a velocidade de crescimento em 

mais de um estudo. O crescimento nos primeiros meses de vida  

constitui um processo complexo e com mudanças rápidas, que 

é afetado direta ou indiretamente por fatores como sexo, 

condições de nascimento, tipo de alimentação e condições de 

saúde (VIEIRA et al., 2015). 

A insuficiência placentária configura uma complicação 

para a velocidade de crescimento, na qual um feto apresenta 

um suprimento reduzido de nutrientes e oxigênio e, portanto, 

terá menos substrato disponível para a deposição de gordura 

(MACDONALD et al., 2017). Um estudo pôde observar fetos 

AIG com baixa velocidade de crescimento no terceiro trimestre 

possivelmente associado à insuficiência placentária 

(MACDONALD et al., 2017). 

 
Tabela 2. Caracterização de artigos sobre os determinantes 
da velocidade de crescimento em crianças. 

Autor, ano Delineamento  Local de 
estudo  

Principais resultados  

Fonseca et 
al., 2017 

Coorte Policlínica 
Municipal de 
Viçosa-Minas 
Gerais 

-A velocidade de ganho de 
peso e de comprimento foi 
maior entre os meninos 
-Crianças que nasceram com 
peso insuficiente 
apresentaram uma maior 
velocidade de ganho de 
comprimento 
-Houve maior velocidade de 
ganho de peso entre os 
lactentes em AME 

Clemente et 
al., 2017 

Coorte Hospital 
Ginecológico e 
Oftalmológico 
da 
Universidade 
de Sassari, na 
Itália 

A maior parte das crianças 
com RCIU apresentaram um 
crescimento significativo de 
recuperação pós-natal 
durante os primeiros 12 
meses de vida e um 
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crescimento regular até três 
anos de idade 

Macdonald 
et al., 2017 

Coorte 
prospectivo 

Maternidade 
em Melbourne 

-Os fetos AIG com baixa 
velocidade de crescimento 
no terceiro trimestre exibiram 
características pré-natais, 
intraparto e neonatal 
sugestivas de insuficiência 
placentária 
-Observou-se correlações 
significantes entre 
velocidade de crescimento e 
baixa relação 
cerebroplacental, reflexo da 
redistribuição do fluxo 
sanguíneo cerebral fetal e 
aumento da resistência 
placentária durante a 
gravidez 

Contarato et 
al., 2016 

Coorte Joinville, Santa 
Catarina 
(Maternidade 
Pública Darcy 
Vargas) 

-A proporção de crianças 
com excesso de peso foi 
maior entre as que não foram 
amamentadas de forma 
exclusiva quando comparada 
às que tiveram amamentação 
exclusiva (45,7%) 
-Crianças que não 
receberam aleitamento 
materno exclusivo 
apresentaram maior risco de 
desenvolver excesso de peso 
aos dois anos de idade 
quando comparadas às 
crianças amamentadas 
exclusivamente 
-O risco das crianças não 
amamentadas de forma 
exclusiva apresentarem 
excesso de peso aumentou 
12% 
-O peso ao nascer mostrou 
ser um determinante 
independente do risco de 
excesso de peso 
-Crianças de mães 
atualmente obesas 
apresentaram maior risco de 
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excesso de peso corporal 
quando comparadas às de 
mães com IMC < 25kg/m² 
-Crianças que nasceram GIG 
apresentaram maior risco de 
excesso de peso corporal em 
relação às crianças PIG e 
AIG 

Nascimento 
et al., 2016 

Transversal Creches 
Públicas de 
Taubaté, São 
Paulo 

-Associação estatística entre 
o excesso de peso infantil 
com o peso ao nascer  
-Associação estatística entre 
o excesso de peso infantil 
com o IMC materno (excesso 
de peso) 
-Correlação inversa entre o 
excesso de peso com a 
duração total do aleitamento 
materno  
-Correlação inversa entre o 
excesso de peso com a idade 
de introdução de leite não 
materno  

Rover et al., 
2015 

Observacional, 
longitudinal e 
retrospectivo 

UTIN  -O RCEU observado pode 
ser explicado pelas 
comorbidades apresentadas 
como o tempo de internação, 
PTMBP ou nascimento PIG 
-No seguimento houve 
melhora progressiva no 
escore Z de todas as 
variáveis antropométricas 

Vieira et al., 
2015 

Transversal, 
analítico 

Banco de leite 
humano e 
PROLAC, 
Viçosa/MG 

 

-Menor VGP aos quatro a 
seis meses nas crianças do 
sexo feminino 
-Maior média de ganho de 
comprimento entre os 
meninos nos três intervalos 
de idade 
-Menor comprimento ao 
nascer esteve associado à 
maior VGC aos quatro a seis 
meses 

Avan; Raza; 
Kirkwood, 
2014 

Transversal  Comunidades 
rurais e 
urbanas da 
província de 

-Forte associação do atraso 
no desenvolvimento com o 
BPN e a desnutrição  
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Sindh, 
Paquistão 

-Menor peso ao nascer 
fortemente associado com o 
baixo crescimento da criança 
nos primeiros 3 anos de vida 

Gonçalves et 
al., 2014 

Coorte Maternidade e 
domicílio do 
Pernambuco 

-O aumento de IMC e CC na 
criança associou-se ao 
ganho de peso rápido nos 
primeiros seis meses de vida, 
menor duração total da 
amamentação e maior status 
socioeconômico 
-A redução do IMC e da CC 
associou-se a baixa estatura 
e baixo peso determinado 
pelo RCIU 

Hosseini et 
al., 2014 

Longitudinal Hospital de 
Isfahan, Irã 

-Crianças do sexo masculino 
apresentaram maior 
velocidade de crescimento 
-Crianças exclusivamente 
amamentados tiveram peso 
um pouco maior, até 12 
meses 
-Nascimentos pré-termo 
tinham uma velocidade de 
crescimento muito maior do 
que os seus homólogos a 
termo 
-A exposição à fumaça do 
tabaco não foi significativo na 
tendência de mudança de 
peso, nem sobre o peso ao 
nascer 
-Nascimentos pré ou a termo 
não tiveram efeito 
significativo sobre excesso 
de peso no futuro 

BPN: Baixo peso ao nascer/RN: Recém-nascido/PIG: Pequeno para Idade 
Gestacional/RCIU: Restrição do Crescimento Intrauterino/RCEU: Retardo do 
Crescimento Extrauterino/AIG: Adequado para Idade Gestacional/IMC: Índice de 
Massa Corporal/IG: Idade gestacional/CC: Circunferência da cintura/AME: 
Aleitamento Materno Exclusivo/VGP: Velocidade de ganho de peso/VGC: Velocidade 
de ganho de comprimento/PTMBP: Prematuro de Muito Baixo Peso. 
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CONCLUSÕES  

 

Os resultados apresentados evidenciam importantes 

fatores associados ao tamanho ao nascimento (BPN, PIG, 

RCIU), destacando-se a condição biológica, socioeconômica e 

clínica materna, bem como ao tabagismo na gravidez. Por sua 

vez, a velocidade do crescimento da criança apresenta seu 

potencial relacionado às características do tamanho ao 

nascimento.  
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RESUMO: No Brasil e no mundo mulheres são vítimas de 

homicídios. Este é um problema grave que muitas vezes é 

reflexo de agressões sofridas em seus próprios lares. Este 

estudo teve como objetivo caracterizar a mortalidade por 

homicídios de mulheres residentes no estado de Pernambuco, 

entre 2012 e 2016. Estudo transversal, com dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM). As variáveis estudadas 

foram: faixa etária, raça/cor, situação conjugal, local de 

ocorrência do óbito e tipo de agressão. Calcularam-se taxas 

médias de homicídios de mulheres  para o estado de 

Pernambuco e taxas médias de mortalidade por município e  

por Regionais de Saúde. Foram registrados 1.162 homicídios 

de mulheres, com taxa média de 5,7/100.000 mulheres. A taxa 

de mortalidade por homicídios passou de 5,1/100.000 mulheres 

em 2012  para 6,2/100.000 em 2016, representando um 

aumento de 21,6%. A maioria das vítimas eram jovens, pardas, 

solteiras e a agressão ocorreu por meio de arma de fogo. O 
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município Camutanga, localizado na XII Regional de Saúde, 

apresentou a maior taxa (17,0/100.000 mulheres). O município 

Santa Maria da Boa Vista, localizado na IIX Regional de Saúde 

apresentou a menor taxa (1,3/100.000 mulheres). A XII 

Regional de Saúde apresentou a maior taxa (7,0/100.000 

mulheres). São necessárias ações mais efetivas de combate 

dos homicídios de mulheres no estado. 

Palavras-chave: Homicídio; Registros de Mortalidade; 

Estatísticas Vitais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A violência contra as mulheres causa sofrimento às 

vítimas e suas famílias, e afeta as sociedades em todo o mundo 

(KRAHÉ, 2018). Ocorre em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, independentemente da religião dominante ou 

ideologia política (WILSON, 2014). É um problema que envolve 

os setores da saúde, segurança e justiça (MONTESANTI; 

THURSTON, 2015; PARKER et al., 2016). Possui vários fatores 

associados, mas é principalmente baseada nas desigualdades 

de gênero presentes culturalmente (KELLER; HONEA, 2015; 

OLIVEIRA; FONSECA, 2014; MICHAU, et al 2014).  

O documento da Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (1994) 

define esse fenômeno como: “qualquer ato ou conduta baseada 

no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual 

ou psicológico à mulher”. 

A forma mais extrema da violência contra mulheres é o 

homicídio (SHEEHAN et al, 2015). Este crime, muitas vezes é 

o ponto final de um percurso contínuo de agressões, onde as 

mortes são previstas e totalmente evitáveis (MENEGHEL; 
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PORTELLA, 2017). Os homicídios de mulheres podem ser 

comparados à “ponta do iceberg”. O lado que não é visto, 

esconde uma imensidão de violências não declaradas, 

especialmente a violência rotineira contra mulheres no seu 

próprio lar (GARCIA; FREITAS; HOFELMANN, 2013). 

Da totalidade de vítimas de homicídio no mundo um 

quinto são do sexo feminino (UNODC, 2014). Em 2014, os 

homicídios de mulheres foram responsáveis por 22,4% de todas 

as mortes por agressões nos EUA, 30,8% na Itália, 47,3% na 

Alemanha (TERRANOVA; ZEN, 2018). Nos EUA, nos anos de 

2003 a 2014, ocorreram 10.018 homicídios em mulheres. Um 

terço das vítimas tinham idades entre 18 e 29 anos e eram 

solteiras.  Tiveram como agressores conhecidos, 

desconhecidos, pai, parceiros ou ex-parceiros íntimos, onde 

79,2% eram parceiros atuais e 14,3% ex-parceiros. 

(PETROSKY et al, 2017).  

No Peru, entre 2009 e 2014, a taxa de homicídios de 

mulheres foi de 0,74 óbitos por 100.000 mulheres. Os crimes 

aconteceram, principalmente, em áreas urbanas e na capital do 

país. Os perpetradores eram predominantemente parceiros 

íntimos, tinham como principais motivos ciúmes e separações, 

e as mortes foram premeditadas em 40,9% dos casos 

(QUINTANILLA et al., 2016). Em Portugal, o agressor típico tem 

idade um pouco maior que a da vítima, emprego remunerado, 

possui uma arma e não tem antecedentes criminais (PEREIRA; 

VIEIRA; MAGALHÃES, 2013). 

No Brasil, houveram mais de 100 mil homicídios de 

mulheres entre 1980 e 2014, com uma taxa de 5,13 óbitos por 

100.000 mulheres. Por região revela as seguintes taxas: 

Centro-Oeste (7,98), Sudeste (4,78), Norte (4,77), Nordeste 

(4,05) e Sul (3,82). Todas as regiões do país apresentaram 
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aumento contínuo nas taxas de mortalidade ao longo destes 

anos (SOUZA et al., 2017). No estado de Pernambuco no ano 

de 2012 a taxa de mortalidade na população feminina de 20 a 

59 anos por agressões foi de 6,09 por 100.000 mulheres (LEITE 

et al., 2017).  

A maioria dos estudos nacionais sobre homicídio usa o 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) como fonte de 

dados (CARDOSO et al., 2016). Esse sistema possui 

informações fundamentais para as estatísticas de mortalidade 

(FREITAS et al., 2013). Foi implantado pelo Ministério da Saúde 

em 1975 e tem como instrumento de coleta de dados a 

declaração de óbito (DO). O preenchimento da DO é realizado 

pelo médico assistencial ou legista (SILVA et al., 2014; 

SANTOS et al., 2014). 

São necessárias mudanças para a prevenção de todas 

as formas de violência contra mulheres e redução das altas 

taxas deste agravo. Requerem decisões políticas, tais como 

esforços para produção de conhecimento sobre violência, uma 

abordagem baseada em evidências e financiamento para 

implementação de ações (JEWKES, 2014). Assim como, o 

incentivo de mudanças na cultura baseada das desigualdades 

de gênero (FISHER, 2013). 

No Brasil, existem legislações específicas que se 

concentram na prevenção e controle à violência contra 

mulheres (PASINATO, 2015). A Lei Nº 11.340/2006, conhecida 

como Lei Maria da Penha, foi um avanço no combate da 

violência contra mulheres. Confere significância aos crimes 

praticados, estabelece medidas de proteção à vítima e punições 

a quem os pratica (SILVA; CARDOSO, 2017). Assim como a 

Lei n.º 13.104/2015, conhecida como Lei do Feminicídio.  Esta 

Lei alterou o Código Penal e passou a considerar crime 
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hediondo o assassinato de mulheres unicamente pela condição 

do sexo feminino. Entretanto, ainda persistem grandes 

obstáculos entre os direitos formais e como eles são exercidos 

na prática. Sendo caracterizados pela permanência da violência 

de gênero e altas taxas da mortalidade feminina por agressão 

(GARCIA et al, 2015; MASCARENHAS et al., 2016; PASINATO, 

2015). 

A descrição dos homicídios de mulheres fornece 

indicadores, características e distribuição geográfica desta 

causa de morte. Pode favorecer ampliação dos conhecimentos 

sobre esta violência e auxiliar no planejamento de medidas de 

prevenção de óbitos.  

O objetivo do estudo é caracterizar a mortalidade por 

homicídios de mulheres residentes no estado de Pernambuco, 

entre os anos de 2012 e 2016. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, com abordagem 

quantitativa. A área da pesquisa foi o estado de Pernambuco, 

situado na região Nordeste do Brasil. Com território abrangendo 

98.146,32 km², possui 184 municípios e um distrito, Fernando 

de Noronha. Encontra-se dividido em cinco Mesorregiões, 

quatro Macrorregiões de Saúde e 12 Regiões de Saúde. De 

acordo com a estimativa do censo demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016, a 

população total é de 9.410.336 habitantes, o que equivalente a 

4,57% do quantitativo do país. As mulheres são maioria, 

4.565.767 de acordo com o censo demográfico de 2010, 

equivalente a 51,9% do total da população. 
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A população do estudo foi constituída de mulheres a 

partir dos 10 anos de idade vítimas de homicídios, entre 2012 e 

2016, residentes no estado. Os dados dos homicídios de 

mulheres foram extraídos do SIM. Neste sistema, as causas de 

morte foram codificadas pela Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID-10), Capítulo XX de causas externas de morbidade e de 

mortalidade (códigos X85 a Y09 - Agressões).  

Os dados dos óbitos por agressão em mulheres serão 

extraídos do SIM, cujo instrumento de coleta de dados é a DO 

que é dividida em nove blocos: I- Identificação, II- Residência, 

III- Ocorrência, IV- Fetal ou menor que 1 ano, V- Condições e 

causas do óbito, VI- Médico, VII- Causas Externas, VIII Cartório 

e IX- Local sem médico, totalizando 59 variáveis, sendo cinco 

delas específicas para causas externas (variáveis 48 a 52). No 

Estado de Pernambuco o SIM do vem apresentado melhoras 

na cobertura, pois 76,6% de seus municípios possuem 

indicadores satisfatórios em relação às informações vitais 

(RODRIGUES et al., 2014). 

Foram utilizados como fontes de dados populacionais, as 

projeções intercensitárias estimadas pelo IBGE dos anos de 

2012 a 2016 para Pernambuco. Para os municípios, as 

estimativas populacionais para os anos do estudo, 

estratificadas por idade e sexo, disponibilizadas pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). 

As variáveis estudadas foram, faixa etária, raça/cor, 

situação conjugal, local de ocorrência do óbito e tipo de 

agressão. As variáveis escolaridade e ocupação foram 

excluídas, pois apresentavam  21,5% e 27,5% de 

incompletitude no SIM.  



HOMICÍDIOS DE MULHERES: CARACTERISTICAS E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 
DAS TAXAS DE MORTALIDADE EM PERNAMBUCO 

300 
 

Foram calculadas taxas médias de mortalidade: média 

de homicídio/média da população de mulheres a partir dos 10 

anos de idade residente em Pernambuco no meio do período, 

multiplicado por 100.000. Foram calculadas taxas médias de 

homicídios de mulheres  para o estado de Pernambuco para 

cada ano e taxas médias de mortalidade por município e  por 

Regionais de Saúde.  

As taxas de homicídios por municípios foi analisada 

através de mapa temático, classificadas por quartis. O mapa foi 

elaborado com auxilio do programa QGIS versão 2.14.17, 

utilizando o Sistema de Referência Geodésico SIRGAS 2000 e 

o Sistema de Projeção UTM. Para a análise dos dados foi 

utilizada a estatística descritiva, empregando-se o programa R 

3.4.1 for Windows. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal 

de Pernambuco (CAAE 91858618.9.0000.5208). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram registrados no SIM 1.162 homicídios de mulheres 

residentes no estado de Pernambuco. A taxa de mortalidade 

por homicídios passou de 5,1/100.000 mulheres em 2012  para 

6,2/100.000 mulheres em 2016, representando um aumento de 

21,6%. A taxa média de homicídios de mulheres foi 5,7 para o 

período estudado (Tabela 1).  

Em 2013 a taxa de mortalidade por homicídios de 

mulheres em Pernambuco era mais alta que taxa a apresentada 

pelo Brasil (4,8/100.000 mulheres). O estado ocupava a 15ª 

posição entre os estados brasileiros (WAISELFISZ, 2015).    
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O aumento dos homicídios de mulheres, refletem dados 

preocupantes do crescimento da violência no estado. 

Pesquisas recentes revelam que, nos últimos anos houve 

consolidação da exaustão do programa Pacto pela Vida  

(programa do governo pernambucano para a área da 

segurança), que contribuiu para a queda consistente das taxas 

de homicídios gerais em Pernambuco, entre 2007 e 2013. Nos 

últimos três anos analisados (2014 a 2016) o crescimento das 

mortes foi de 39,3% (CERQUEIRA et al., 2018). Também houve 

crescimento das taxas de homicídios entre os jovens de 15 a 29 

anos de idade, em 2016 em Pernambuco, um aumento de 

17,2%  (CERQUEIRA et al., 2018).    

 

Tabela 1 - Frequência e taxa de mortalidade por homicídio de 
mulheres (por 100 mil), Pernambuco, 2012 a 2016. 

Ano Óbitos Taxa de mortalidade/100 mil  

2012 370 5,1 

2013 406 6,0 

2014 389 5,7 

2015 411 5,4 

2016 488 6,2 

Total 1.162 5,7* 

Δ% 2012/2016  . 21,6 

*Taxa média no período 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao perfil das vítimas, houve preponderância dos 

homicídios na faixa etária entre 20 a 29 anos (33,6%) (Tabela 

2). Com média de idade de 32,6 anos, mínimo 10, máximo 97, 

desvio-padrão de 15,2 anos. 
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A faixa etária de 20 a 29 também foi encontrada em um 

estudo de analisou homicídios de mulheres em capitais e 

municípios brasileiros de grande porte populacional, esta faixa 

etária represetou 31,9% dos casos e verifica-se resultado 

semelhante em outro estudo que também usou dados do SIM 

(GARCIA et al., 2015; MENEGHEL et al, 2017). Estudos 

internacionais também encontraram resultados semelhantes 

(TÜTÜNCÜLER et al, 2015; PETROSKY et al, 2017). Essa faixa 

etária também foi encontrada em estudos realizados no Brasil 

sobre vitimas de violência doméstica (SOUTO et al., 2014; 

MASCARENHAS et al., 2016). 

Quase totalidade das vítimas eram pardas (84,3%), com 

relação a situação conjugal eram solteiras (71,7%), estas 

variáveis apresentam as maiores taxas de mortalidade quando 

comparadas as outras raça/cor (taxa de mortalidade de 23,9 

para as mulheres de raça/cor parda) e de situação conjugal  

(taxa de 20,4 para as solteiras) (Tabela 2). 

Estas características representam a maioria das vítimas 

também foram encontradas em um estudo descritivo realizado 

no Recife (SILVA, et al, 2013). Outra pesquisa revelou que, 61% 

homicídios foram de mulheres negras e pardas. Com elevada 

proporção nas regiões Nordeste (87%), Norte (83%) do país 

(GARCIA et al., 2013). No Brasil, as taxas de homicídio de 

mulheres negras, cresceram em 19,5% em um período de dez 

anos, passando de 4,5/100.000 mulheres no ano de 2003 para 

5,4/100.000 mulheres no ano de 2013 (WAISELFISZ, 2015).    

Os achados demonstraram que mulheres jovens, 

solteiras e de raça/cor negra e parda apresentam 

vulnerabilidade para os agravos violentos, tanto quando se trata 

da capacidade de defesa quanto nas condições sociais e de 

vida (VIANA et al, 2014).  
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Tabela 2. Características dos homicídios de mulheres 

residentes em Pernambuco, 2012-2016. 

Variáveis     

                   

    n % TM 

Idade (1.162)       

  10 a 19 201 17,3 4,9 

  20 a 29 390 33,6 9,5 

  30 a 39 291 25,0 7,1 

  40 a 49 130 11,2 3,2 

  50 a 59 73 6,3 1,8 

  ≥ 60 77 6,6 1,9 

Raça/cor (1.141)       

  Branca 134 11,5 3,3 

  Preta 26 2,2 0,6 

  Amarela 2 0,2 - 

  Parda 979 84,3 23,9 

  Indígena 1 0,1 - 

Situação conjugal (1.015)       

  Solteira 833 71,7 20,4 

  Casada/união estável 125 10,8 3,1 

  Viúva 31 2,7 0,8 

  Divorciada 26 2,2 0,6 

Local de ocorrência do óbito (1.154)       

  Hospital 251 21,6 6,1 

  Outros estabelecimentos de saúde 18 1,5 0,4 

  Domicílio 287 24,7 7,0 

  Via pública 475 40,9 11,6 

  Outros 123 10,6 3,0 
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Tipo de agressão do óbito (1.162)       

  Disparo de arma de fogo 658 56,6 16,1 

  Objeto cortante ou penetrante 309 26,6 7,6 

  Objeto contundente 130 11,2 3,2 

  

Enforcamento, estrangulamento e 

sufocação 
49 4,2 1,2 

  Agressão por outros meios 16 1,4 0,4 

TM=Taxa de mortalidade 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao tipo de agressão, os mais importantes foram 

disparo de arma de fogo (56,6%) e objeto cortante e penetrante 

(26,6%), concordando com resultados encontrados um estudo 

sobre mortalidade de mulheres por agressões, realizado no 

Brasil (GARCIA; FREITAS; HOFELMANN, 2013). Apesar não 

ser possívem medir a precisão desta informação, entende-se 

que o grau de premeditação do homicídio é indicado pelo meio 

ou pela forma com que foi perpetrada a agressão 

(WAISELFISZ, 2015). A violência por arma de fogo é um grave 

problema de saúde e de segurança pública, necessitando de 

ações efetivas das autoridades para combatê-la (TRINDADE et 

al., 2015).   

A maioria dos homicídios ocorreram em via pública 

(40,9%) (Tabela 2). A maior ocorrência neste local evidência a 

intencionalidade e gravidade violência, que acontece 

principalmente por meio de arma de fogo, o qual dificulta que a 

vítima tenha a possibilidade de sobrevivência (TRINDADE et 

al., 2015). Os homicídios ocorridos no domicílio (24,7%) 

chamam atenção para a importância da violência familiar e 

conjugal. Embora o SIM não possua registros do agressor, 
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diversos estudos evidenciam esta característica (MOLINER 

MENEGON, 2015; SOUZA et al., 2017). 

Ao analisar as taxas de mortalidade de mulheres por 

homicídio, identifica-se seis municípios que apresentam taxas 

mais altas (entre 12,7 e 17,0/100.000 mulheres). São eles, 

Camutanga, Iguaraci, Cortês, Rio Formoso, Sirinhaém e Sairé. 

Entre estes municípios, cinco possuem população menor que 

10.000 habitantes. Verifica-se que o município Camutanga, 

localizado na XII Regional de Saúde, na Mesorregião Mata 

Meridional Pernambucana, tem a maior taxa (17,0/100.000 

mulheres). O município Santa Maria da Boa Vista, localizado na 

IIX Regional de Saúde, na mesorregião do São Francisco 

apresentou a menor taxa (1,3/100.000 mulheres).  

 

Figura 1. Distribuição das taxas de homicídios de mulheres (por 
100 mil) por municípios. Pernambuco, 2012-2016. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A XII Regional de Saúde, apresenta a maior taxa 

(7,0/100.000 mulheres). A VII Regional de Saúde identifica-se 

a menor taxa (2,4/100.000 mulheres) (Tabela 3). A XII Regional 

de Saúde é composta por dez municípios: Goiana, Aliança, 

Camutanga, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, 

Macaparana e Timbaúba localizados na Mesorregião Mata 

Meridional Pernambucana e São Vicente Ferrer, localizado no 

Agreste Pernambucano.  

  

Tabela 3 – Distribuição de frequência e taxa de mortalidade por 
homicídio de mulheres (por 100 mil), por Regionais de Saúde. 
Pernambuco, 2012 a 2016 

Regiões 
de Saúde 

Número 
de óbitos 

Taxa de 
Mortalidade/100 mil 

I 505 5,4 

II 63 4,9 

III 84 6,9 

IV 184 6,5 

V 64 5,8 

VI 57 6,8 

VII 7 2,4 

VIII 51 5,0 

IX 40 5,7 

X 17 4,5 

XI 26 5,3 

XII 46 7,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As maiores taxas foram encontradas em municípios que 

não estão localizados na Região Metropolitana. Um dois fatores 

que podem influenciar nestes resultados é que os serviços 

protetivos como delegacias de mulheres, juizados especiais e 
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casas abrigo, estão distribuídos de forma desigual, sendo mais 

presentes nas capitais e regiões metropolitanas do Brasil, algo 

que dificulta a efetividade destes serviços de combate a 

violência de maneira uniforme. Também porque é frequente nas 

pequenas cidades as mulheres não denunciarem a violência 

doméstica ou estupros, principalmente em ambientes 

familiares. Geralmente, isto ocorre pela ausência de serviços 

que garantam a proteção da vítima e pelo medo do julgamento 

que pode ser praticado pela sociedade local (CERQUEIRA et 

al., 2015; ENDLICH; FERNANDES, 2014). 

Considerando que os homicídios além de ser um 

problema de segurança pública, é um problema de saúde, é 

importante conhecer os locais no estado com maiores taxas de 

homicídios para intensificar medidas de prevenção deste 

evento através da vigilância epidemiológica, assistência a 

saúde, entre outros serviços. Pernambuco, assim como outros 

estados brasileiros, apresenta significativas diferenças 

socioeconômicas, demográficas e culturais, e estas diferenças 

devem ser consideradas no planejamento das medidas de 

prevenção, sobretudo, nos nos locais com maiores taxas.  

Este estudo apresenta limitações, uma vez que utilizou 

dados secundários de Sistemas de Informação em Saúde e 

pode haver subnotificações dos casos de homicídios, 

problemas no diagnóstico, no preenchimento das declarações 

de óbito e alguns homicídios podem estar codificados como 

causas externas de intenção indetermidada (Códigos Y10 a 

Y34 da CID 10).  

Apresenta como contribuição o fato de permitir conhecer 

as caracteristicas da mortalidade por homicídio em mulheres 

em Pernambuco, assim como a distribuição temporal e 
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geográfica deste evento, permitindo e com isso levantar 

hipóteses para sua evolução. 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo evidenciou aumento das taxas de 

mortalidade por homicídios de mulheres no período estudado. 

Os resultados ainda revelam as características das vítimas e 

das agressões. Assim como identifica os municípios e regiões 

com maiores taxas de mortalidade por homicídios. A maioria 

das vítimas eram jovens, pardas, solteiras e a agressão ocorreu 

em via pública e por meio de arma de fogo. O município 

Camutanga, apresentou a maior taxa (17,0/100.000 mulheres). 

O município Santa Maria da Boa Vista apresentou a menor taxa 

(1,3/100.000 mulheres).  

Importante salientar a necessidade da ampliação e 

melhorias nas políticas públicas que objetivam proteção das 

mulheres em situação de violência no estado de Pernambuco. 

O fortalecimento das medidas protetivas apontadas pela 

legislação brasileira específica para o combate da violência de 

gênero, assim como, maior efetivação das medidas punitivas 

aos agressores podem contribuir para a redução das taxas de 

homicídios de mulheres.  

Acredita-se que a diminuição de todas as formas de 

violência contra a mulher é uma questão que requer ações 

intersetoriais. Intensificar políticas públicas que tenham como 

objetivo a redução das desigualdades de gênero, podem 

interferir de maneira importante nas desigualdades entre 

homens e mulheres, e ser essencial para a prevenção da 

violência contra a mulher, assim como, para a redução da 

mortalidade de mulheres por homicídios. 
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RESUMO: Objetivou-se no presente estudo descrever a 
produção científica sobre a incidência da tuberculose nas cinco 
regiões do Brasil no período de 2013 a 2017. Trata-se de uma 
revisão de literatura realizada por meio de busca online no mês 
de outubro de 2018, através do levantamento bibliográfico de 
produções científicas, disponíveis na base de dados da 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram utilizados os 
seguintes descritores: “incidência”, “tuberculose”, “saúde 
pública” e “doença negligenciada”. Selecionou-se 57 artigos, 
publicados nos últimos cinco anos, redigidos em língua 
portuguesa, disponíveis no formato de texto completo. Foi 
realizada também uma complementação da coleta de dados, a 
partir de buscas por informações através do site do 
Departamento de Informática do SUS (DATA-SUS) com base 
na incidência da Tuberculose no espaço de tempo que foi 
avaliado.  O crescimento elevado do número de novos casos 
nas regiões do país, aponta para a gravidade da extensão 
dessa patologia como um significativo problema de saúde 
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pública no Brasil. Assim, é essencial uma maior atenção, pois a 
Tuberculose é cercada por dimensões e implicações 
envolvendo os condicionantes e determinantes do processo 
saúde-doença. Ressalta-se a necessidade de ampliação de 
políticas públicas integradas voltadas para o enfrentamento da 
doença em seu contexto sócio-cultural, considerando-se os 
riscos e vulnerabilidades das populações expostas e/ou 
acometidas com essa patologia.  
Palavras-chave: Tuberculose. Incidência. Saúde Pública. 

Doença Negligenciada. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e 

transmissível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, uma 

bactéria álcool ácido resistente, que pode viver de forma inativa 

no corpo se manifestando apenas quando houver um 

desequilíbrio no sistema imunológico. A transmissibilidade 

ocorre enquanto o doente eliminar os bacilos por não ter 

iniciado o tratamento. Afeta prioritariamente os pulmões, no 

entanto, pode acometer outros órgãos e sistemas do corpo 

humano. Apresenta como período de incubação uma média de 

quatro a doze semanas até que sejam descobertas as primeiras 

lesões (Brasil, 2017). 

Considerada endêmica em populações de baixa renda, 

havendo, assim, um alto índice de morbimortalidade. É 

classificada como uma doença negligenciada, com múltiplos 

aspectos, se tornando uma difícil realidade que a população 

brasileira tem que enfrentar. Visto que, representa uma 

importante causa de morte, de um modo geral, por ser uma 

doença infectocontagiosa. Essa patologia encontra-se presente 

no mundo todo, ficando o Brasil em 15ª posição, entre os 22 
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paises de maior incidência desse agravo à saúde (GROSCH et 

al., 2015).  

Ainda que haja diversos avanços no controle da TB nos 

anos passados, o Brasil se encontra no ranking entre os países 

que possuem a maior carga da patologia. Na nova classificação 

da OMS de países prioritários para o controle da Tuberculose 

no mundo (composta por três listas de 30 países cada uma), o 

país se encontra em 19º lugar quanto à coinfecção 

tuberculose/HIV (BRASIL, 2017). 

Anualmente, em terras brasileiras são notificados, em 

média, 70 mil casos novos e, destes, ocorrem cerca de 4,5 mil 

óbitos em decorrência da patologia. Em escala global, 10 

milhões de pessoas são acometidas pela Tuberculose, 

gerando a morte de, aproximadamente, um milhão de 

pessoas. 

O aparecimento da Síndrome da Imonodeficiência 

Adquirida - Aids e o advento da manifestação dos focos de 

tuberculose resistente ao uso de remédios são fatores 

determinantes para o agravamento desse panorama. O 

homem é o principal reservatório da Tuberculose. Mas, 

possivelmente existem outros reservatórios como: gado 

bovino, primatas, aves e outros animais mamíferos(BRASIL, 

2017). 

Essa doença causa um grande impacto social desde o 

seu princípio na história humana, pois a sua continuidade ou 

aparecimento não tem explicações coerentes (RODRIGUES; 

MOTTA; FERREIRA, 2016). No Brasil, a TB representa um 

problema de Saúde Pública, considerando um aumento no 

número de novos casos em todo país. É uma pneumologia 

sanitária prevalente na humanidade há muitos anos, vista como 



INCIDÊNCIA DA TUBERCULOSE NAS CINCO REGIÕES DO BRASIL NO 
PERÍODO DE  2013 A 2017 

315 
 

um importante agravo à saúde, com alto índice de mortalidade, 

gerando mais óbitos do que o HIV.  

Vista como uma doença tropical negligenciada, pela qual 

a literatura revela que sua transmissão ocorre tanto na 

comunidade quanto em nível domiciliar. Isso se explica porque 

o ambiente domiciliar é pequeno e de poucas pessoas, sendo 

um convívio restrito, em sua maioria, enquanto que a 

comunidade, dependendo dos hábitos sociais do indivíduo 

acometido pode atingir em larga escala outras pessoas.  

Hoje, os achados tem potencial de ir além da estratégia 

de busca de sintomáticos respiratórios em ambiente domiciliar, 

para alcançar os ambientes sociais de maior convívio da 

pessoa doente. Estudos deste nível contribuem para o 

aperfeiçoamento nos modos de busca ativa, no intuito de atingir 

um combate mais eficaz para o controle da doença, uma vez 

que se dissemina muito rápido por ser uma doença de 

transmissão aérea que decorre a partir da inalação de 

aerossóis, produzidos pela tosse, espirro ou fala de doentes 

com tuberculose ativa (MACIEL et al., 2016). 

Atualmente a avaliação domiciliar destaca-se quando é 

mais abrangente, passando a expandir para as amplas 

dimensões da sociedade. O papel da vigilância na Atenção 

Primária em Saúde (APS), apresenta como objetivo a 

construção do uso das redes sociais do indivíduo com 

Tuberculose. As ações ou estratégias de controle são montadas 

com base no território sanitário (MACIEL; SALES, 2016). 

Além disso, o elevado índice de inciência entre a 

população que apresenta maior risco de acometimento, como 

por exemplo, quem faz parte do sistema prisional, deve ser visto 

como um dos grandes desafios para controlar essa endemia. 

Assim, tal temática abordada configura um cenário marcado 
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pela alta concentração de dificuldades enfrentadas nesse 

ambiente, desde a superlotação até a falta de ventilação ou 

iluminação (OLIVEIRA; CAMACHO, 2015).  

Segundo Andrade et al. (2017), apesar desta patologia 

ser considerada uma problemática relevante, no que se refere 

a atuação dos serviços de saúde para controle da TB, ainda são 

escassos os estudos avaliativos, imprescindível à melhoria do 

serviço prestado.  

Por isso, alguns serviços da Saúde Pública já realizam 

controle de contatos. Dessa forma, ações adicionais devem ser 

aliadas para ampliação do cuidado entre os assintomáticos e 

também a instituição do tratamento da infecção latente, quando 

houver indicações.  

Compreende-se, contudo, que no combate à 

Tuberculose é importante a construção de redes sociais do 

tuberculoso, estabelecendo estratégias mais eficientes para 

erradicação e controle da doença. Com esse propósito foi 

criado o Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(PNCT), preconizando a horizontalização das medidas de 

vigilância, controle, prevenção e tratamento para rede básica de 

saúde, descoberta das fontes de infecção e a cura.  (ANDRADE 

et al., 2017). 

A expectativa é que haja detecção de maneira ampliada, 

bem como do diagnóstico, tratamento precoce para efeito de 

curto e médio prazo e melhoria dos casos através da cura. Já 

para efeito de longo prazo, reduzir o alto índice do  número de 

casos novos de TB e a taxa de mortalidade dentro dos presídios 

(OLIVEIRA; CAMACHO, 2015).  

Em vista disso, a Unidade de Saúde Básica tem o dever 

não de apenas garantir o acesso ao tratamento, mas também 

oferecer e criar circunstâncias favoráveis de forma a aumentar 
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a adesão dos pacientes. E além disso, incluir o manejo dos 

efeitos adversos, vigilância sobre faltosos e acompanhar se o 

paciente está fazendo o tratamento corretamente.  

Esta pesquisa tem por interesse refletir e discutir  acerca 

das repercussões da falta de controle da doença por parte do 

Serviços de Saúde, e a importância dada pelos dirigentes 

governamentais ligados a área da saúde,  analisando as falhas 

existentes e vislumbrando perspectivas de redução na 

incidência desse agravo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que segundo 

Lakatos e Marconi (2010, p. 167) “não é apenas uma repetição 

do que já foi dito ou escrito sobre o assunto abordado, mas 

proporciona o exame da temática sob nova perspectiva, 

atingindo assim conclusões inovadoras”.   

 Este estudo foi realizado mediante busca online no mês 

de outubro de 2018, através do levantamento bibliográfico de 

produções científicas, disponíveis nas bases de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram utilizados os 

seguintes descritores: “tuberculose”, “incidência”, “saúde 

pública” e “doença negligenciada”, cruzados através do 

moderador booleano “AND”, segundo a classificação dos 

descritores em ciências da saúde (DeCS).  

Para a complementação da coleta de dados foram 

desenvolvidas as seguintes etapas: a busca por informações 

ocorreu no ambiente virtual através do site do Departamento de 

Informática do SUS (DATA-SUS) com base na incidência da 

Tuberculose nas cinco regiões do país nos últimos cinco anos. 

Foi acessada a aba Tabnet, classificação “informações em 
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saúde”, na subaba “epidemiológicas e morbidade”, foi 

selecionado o grupo de opções “casos de tuberculose - Desde 

2001 (SINAN)”, escolhendo-se a abrangência geográfica por 

regiões no Brasil. A seguir, foram marcadas as opções 

referentes a “Tuberculose – casos confirmados notificados no 

sistema de informação de agravos de notificação – Brasil; na 

linha, optou-se pelo ano do diagnóstico; na coluna, região de 

notificação; e no conteúdo, o número de casos confirmados no 

período disponível entre os anos de 2013 à 2017.  

Para reflexão da temática abordada, foi levantada as 

seguintes questões de pesquisa: Qual região do país possui 

maior casos de notificação de tuberculose? Que característica 

a região possui para favorecer o aumento da inciência? 

Com o cruzamento dos descritores, foram localizados 57 

artigos. Para a seleção dos estudos pertinentes foram adotados 

os seguintes critérios de inclusão: artigos que abordassem a 

temática e contribuíssem para responder a questão de estudo 

proposta. Por tratar-se de uma análise nacional, foram 

recrutados artigos redigidos em língua portuguesa (Brasil), 

disponíveis no formato de texto completo. Foram excluídos 

artigos duplicados nas bases pesquisadas e que não 

contribuíssem para elucidar o objeto de estudo. Após a leitura 

detalhada dos textos na íntegra, foram selecionados 12 artigos. 

A seguir analisou-se de maneira minuciosa todos os 

artigos, obedecendo todas as etapas que fazem parte do 

processo de revisão de literatura: levantamento da bibliografia; 

leitura; análise dos documentos, interpretação dos dados e 

elaboração do texto apresentando os resultados (GIL, 2010). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apontam características de registro e 

notificação de dados. Diante dessa realidade, observa-se que 

esse quantitativo de casos apontam um perfil preocupante para 

o controle da TB, o que causa um impacto considerável, por 

constituir fator de risco iminente à saúde da população. 

 Diante dos dados apresentados pelo Ministério da 

Saúde, diagnosticar e tratar a Tuberculose, deveria ser 

prioridade no que se refere a saúde, considerando sua 

prevalência social e o alto índice de mortalidade.  

Segundo Maciel et al. (2016), as pesquisas revelam que 

a pneumologia sanitária se alastra, de maneira marcante, em 

áreas de grande aglomeração, com incidência maior em bairros 

de pior índice de qualidade de vida urbana, observando-se 

maior número de casos na infância e em maiores de 15 anos. 

Grande parte do número de casos novos do tipo 

pulmonar ocorre por volta de doze meses após o período de 

infecção inicial. Através do tratamento o indivíduo começa o  

esquema terapêutico adequado e recomendado, devidamente, 

pela equipe de saúde, pelo qual ocorre uma redução na 

transmissibilidade gradualmente ao fim de poucos dias ou 

semanas. Salienta-se que a transmissão é direta, 

principalmente pelo ar, na qual gotículas contendo aerossóis se 

disseminam e o indíviduo acabar por inalar essas parículas se 

infectando com a M. tuberculosis. Sabe-se que essa patologia 

preocupa as autoriadades da saúde, uma vez que apenas um 

indivíduo pode infectar de dez a quinze pessoas da comunidade 

no período de um ano (Brasil, 2017). 

É notável, que indicadores socioeconômicos relativos 

aos baixos níveis de renda e escolaridade são capazes de  
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aumentar a vulnerabilidade da TB ao refletir o acesso individual 

e desigual à informação.  

Além dos benefícios provenientes do conhecimento de 

cada ser, relacionados aos bens de consumo e aos serviços 

que são prestados pelos órgãos da saúde, como Unidades de 

Saúde da Família.   

Ademais, em questão da carência alimentar do indivíduo, 

as dietas que possue baixo valor protéico e vitamínico 

relacionam-se, diretamente, com as alterações na função 

imunológica mediada por células T, deixando o organismo mais 

suscetível à infecção por Mycobacterium tuberculosis e ao 

desenvolvimento da doença (BRASIL, 2017). 

 No entanto, como resultado da dificuldade de acesso aos 

serviços públicos de saúde, as más condições de vida, do 

preconceito, do estigma e das condições individuais de saúde, 

alguns grupos populacionais se tornam mais vulneráveis do que 

outros ao adoecimento, as pessoas em situação de rua, 

privadas de liberdade, vivendo com HIV/aids, indígenas e os 

profissionais de saúde, sofrem pelo acometidomento dessa 

patologia (BRASIL, 2017).  

 Nessas populações, torna-se necessário um olhar 

específico para Tuberculose devido ao maior risco de 

morbidade e mortalidade quando comparadas à população 

geral, pelo fato de que sua imunidade muitas vezes está 

comprometida.  

No entanto, cabe destacar que estamos falando de uma 

doença curável, lembrando que tanto o perfil epidemiológico 

quanto a  importância clínica da Tuberculose merecem 

destaque, já que atingem inúmeros casos. Ela está presente na 

história da sociedade por um longo período de tempo. E a sua 

elevada incidência denota constantes variáveis e crescentes 
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limitações, considerando as dificuldades enfrentadas para o 

combate e a cura dessa doença. 

 

Figura 1. Tuberculose – Casos confirmados notificados por 
mês, diagnóstico e ano de notificação através do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação – Brasil com 
confirmação laboratorial e cultura de escarro positiva  no 
período de 2013 a 2017  

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação - Sinan  

Após avaliação realizada através da coleta na Plataforma  

do Ministério da Saúde (MS) - SINAN, observa-se que a tabela 
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INCIDÊNCIA DA TUBERCULOSE NAS CINCO REGIÕES DO BRASIL NO 
PERÍODO DE  2013 A 2017 

322 
 

apresenta resultados preocupantes e alarmantes no que diz 

respeito ao avanço da doença. Esse fato se dá, devido ao 

sistema de notificação do Brasil mostrar um crescente aumento 

quando observados os valores anuais totais.  

 
Quadro 2. Tuberculose – Casos confirmados notificados no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Brasil 
no período de 2013 a 2017 

 
Fonte: DATASUS – Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação – Sinan Net 

 

A incidência observada é maior em áreas de grande 

concentração populacional e precárias condições 

socioeconômicas e sanitárias. 

No Brasil, no ano de 2014, de acordo com o Ministério da 

Saúde, foram notificados 84.839 novos casos, no qual a região 

sudeste representa 38.198, uma vez que possui uma maior 

aglomeração populacional. Este ano, mediante a outros foi o 
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que obtive menor número de indiciência da doença.  Em 2017, 

foram notificados 87.398 novos casos em todo país, havendo 

um aumento significativo no número de casos, pela falta de 

assistência aos portadores da doença, fazendo com que a 

patologia se alastre.   

 

Gráfico 3. Casos confirmados por ano notificação segundo 
região de notificação   

 
Fonte: DATASUS – Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação – Sinan 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

no cenário mundial, a tuberculose está representada entre as 

dez principais causas de morte em indivíduos. No Brasil, o 

índice de casos é extremamente elevado.  
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O gráfico 3 apresenta destaque, configurando o agravo 

relacionado a esse panorama, no qual constata-se que na 

região sudeste houve o maior índice de casos confirmados 

seguido da região nordeste, respectivamente, a primeira pela 

alta concentração populacional, sendo rota de passageiros do 

mundo todo; e a segunda uma região que ainda sofre com às 

más condições sanitárias, dificuldades socioeconômicas, 

desigualdades sociais importantes, que são determinantes da 

condição de saúde dessa região. 

Corroborando ao estudo de Maciel et al. (2016), quando 

lembra o Ecomapa, como ferramenta importante a ser utilizada 

pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), visualizando na 

Atenção Básica uma aliada crucial, contribuindo para definição 

das redes sociais do indivíduo acometido, propiciando 

condições para intervenção de maneira significativa em 

determinadas áreas de convívio desse indivíduo, coibindo a 

disseminação da doença. 

Estudos deste nível contribuem para o aperfeiçoamento 

nos modos de busca ativa, no intuito de atingir um combate 

mais eficaz para o controle da doença (MACIEL; SALES, 2016). 

E para tal, é essencial que os pacientes obtenham informações 

claras a respeio da doença e de seu tratamento.  Ressalta-

se a  grande importância para efetividade da cura, assim como, 

o estabelecimento do vínculo entre o profissional e o paciente 

para que haja adesão do tratamento, e, consequentemente, a 

diminuição do abondono. Destaca-se aqui,  essa medida como 

uma redução significante do número de casos de TB em um 

país tão heterogênio. 

Faz-se necessário que haja mudanças no tocante a 

saúde, utilizando medidas de diagnóstico e notificação mais 

eficazes, a fim de aplicar um tratamento preciso, uma vez que 
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quando este não é aplicado de maneira correta, resulta ao 

paciente com complicações da doença e aumento da inciência 

da Tuberculose.  

 

CONCLUSÕES  

 

Nas últimas décadas, ocorreu a origem de cepas 

multirresistentes devido a não adesão completa do tratamento,o 

que  colocou a tuberculose novamente em destaque entre as 

doenças infectocontagiosas mais preocupantes á Saúde 

Pública. Portanto, estudar acerca da doença negligenciada em 

questão possibilitou conhecer o perfil epidemiológico inerente a 

elevada incidência da TB nas regiões do Brasil. 

Constata-se que a inciência é mais elevada em regiões 

fragilizadas socioeconomicamente e de maior população, pois 

essas condições favorecem a propagação da doença e impede 

o acesso adequado à prevenção e aos cuidados de saúde. O 

crescimento do número de casos aponta a necessidade da 

implementação de políticas públicas que estejam sensibilizadas 

as particularidades de cada região do país. 

Nesse sentido, é importante uma maior atenção por parte 

das entidades de saúde, pois essa doença é capaz de alcançar 

grandes dimensões, desencadeando graves problemas à 

saúde da população.  

Percebe-se com esta situação de saúde, a necessidade 

de um melhor planejamento de políticas públicas, de maneira a 

fortalecer os serviços de saúde, favorecendo ao combate e 

controle desse agravo à saúde da sociedade brasileira em sua 

totalidade. 

Observa-se que essa patologia ainda possui ampla 

representatividade devido ao grande risco de acometimento à 
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população. E isso ocorre em consequências das inúmeras 

barreiras, possíveis, que dificultam a adesão ao tratamento, 

como o horário do tratamento diretamente observado, 

preconceito dos familiares em relação à patologia e/ou 

necessidades decorrentes do uso de álcool ou outras drogas 

(BRASIL, 2017). 

Além disso, é de suma importância que seja realizado o 

acionamento da rede de multiprofissionais das Unidades 

Básicas de Saúde para que possa dar o suporte necessário ao 

paciente mediante à essa situação. 

  Por isso, as reflexões pertinentes a tal temática apontam 

para a importância da capacitação das equipes de profissionais 

da Atenção Básica de Saúde, devendo está preparada para 

uma atuação mais eficaz nas áreas de maior e menor 

incidência, partindo-se do desenvolvimento de atividades 

educativas de pequeno e longo alcance, utilizando-se de 

instrumentos simples aos mais complexos, ou seja, desde 

ações educativas como rodas de conversas em ambientes de 

aglomerações como escolas, salas de espera em Unidades de 

Saúde até em grandes meios de comunicação como televisão, 

rádio, redes sociais e eduação à distância. Além de ações 

governamentais de controle das fragilidades sociais, 

relacionadas a qualidade de vida da população em geral. 

Não se pode negligenciar uma doença tão incidente, 

antiga e com alto índice de mortalidade. Sabe-se que a 

divulgação da prevenção feita de forma correta, pode despertar 

a população para os perigos dessa patologia e ser uma aliada 

na utilização eficaz de medidas de prevenção, sendo 

fundamental no controle da doença. 

Todos os serviços de saúde devem ter conhecimento de 

como conduzir um indivíduo com histórico de mais de três  
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semanas de tosse, seja ela acompanhada ou não de febre, sem 

melhora com medicamentos de forma integrada entre as 

equipes de saúde. Na atenção primária, setor de maior 

notificação, é necessário avaliar o grau de incorporação das 

ações de controle da tuberculose na prática dos serviços.  

A condução correta é, certamente imponente, para que 

não se perca os bacíliferos, doentes e transmissores em 

potencial. Além disso, é de suma importância que o profissional 

e o paciente estabeleçam um vínculo na perspectiva da adesão 

ao tratamento seja efetivada, uma vez que o tratamento 

incompleto gera cepas mais resistentes, causando ao pacientes 

diversos danos. 
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RESUMO: As meningites são processos inflamatórios das 
membranas protetoras do sistema nervoso central, cuja 
etiologia poderá ser bacteriana, viral, fúngica entre outros. 
Desse modo, objetiva-se nesse estudo analisar a distribuição 
das taxas de incidência de meningite no Brasil de 2007 a 2017 
nas diversas regiões do pais.O estudo estabelece uma análise 
fundamentada em informações disponíveis na base de dados 
do Sistema de Notificação de Agravos - SINAN. Os dados 
secundários encontrados foram comparadoscom resultados 
observados em artigos científicos na área de saúde e 
epidemiologia, nacionais e internacionais,também obtidos em 
bases de dados públicas. Verificou-se N= 222.299 casos de 
meningiteconfirmados no Brasil, no período compreendido 
entre 2007 e 2017, todavia a taxa de incidência por 100 mil 
habitantes teve uma redução bem significativa, sendo a região 
Sul a que apresentou a maior taxa de incidência por 100 mil 
habitantes durante todos os anos de análise. Para além, a 
maioria dos casos foram de etiologia viral, acometendo mais 
pessoas da raça/cor branca, na faixa etária de 20 a 39 anos e 
a maior parte dos casos evoluíram para a cura. A região 
Sudeste apresentou a maioria dos casos.Assim, é 
imprescindível que as ações em saúde voltadas para a 
prevenção dos fatores de risco, para o diagnóstico precoce e 
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para o tratamento efetivo das meningites assumam posição de 
destaque. 
Palavras-chave:Meningite. Incidência. Epidemiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As meningites são processos inflamatórios de etiologia 

variável, localizados nas meninges do encéfaloe da medula 

espinhal, os quais podem invadir o parênquima nervoso e 

causar lesões necróticas, tóxicas, hemorrágicase anóxicas 

(TAVARES; MARINHO, 2015).As meningites apresentam na 

sua gênese diversos agentes infecciosos, representados por 

bactérias, vírus e fungos e inclusive agentes não 

infecciosos.Observa-se que a etiologia infecciosa, determinada 

pelas bactérias e vírus, torna-se relevante, à luz da saúde 

coletiva, pela amplitude em que ocorre e pela potencialidade de 

causar surtos e levar o acometido ao óbito(EMMERICK et al., 

2014). Assim, as meningites infecciosas constituemum grupo 

de doenças cuja notificação no Sinan é mandatória. 

O contágio da doença se dá através das vias aéreas ou 

de forma direta, quando se tem contato com as secreções do 

paciente. A doença é reconhecida pelas manifestações clínicas 

neurológicas, as quais apresentam evolução geralmente 

benigna. Os sintomas, costumam iniciar abruptamente, por forte 

e ininterrupta cefaleia, acompanhada de vômitos em jato, 

náuseas e rigidez na nuca(MONTEIRO et al., 2014). A 

mortalidade e morbidade nas infecções virais do Sistema 

Nervoso Central (SNC) dependem de fatores como a idade do 

paciente, o estado imunitário, a virulência do agente etiológico 

e da gravidade das manifestações encontradas (NESI et al., 

2016). 
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Para se identificar o agente etiológico da meningite são 

necessários exames complementares como: a análise do 

líquor. Além disso, habitualmente, realiza-se a cultura 

bacteriana, fúngica, de tuberculose e teste VDRL, para excluir 

a possibilidade de uma meningite sifilítica. Também é realizada 

a coloração pelo Gram e tinta nanquim, a contagem total de 

células e sua diferenciação e medição dos níveis de glicose e 

proteína importantes para diferenciação de uma causa 

bacteriana e viral. A PCR (Reação de polimerase em cadeia) 

também pode ter um papel importante se o teste inicial se 

mostrar inconclusivo (SILVA; MEZAROBBA, 2018). 

A meningite tem difusão geográfica global, com 

incidência variável segundo a região onde ocorre. A doença 

distribui-se também, em função da presença de aglomerados, 

segundo características climáticas favorecedoras da circulação 

do agente etiológico no ambiente e está diretamente 

relacionada ao panorama socioeconômico (EMMERICK et al., 

2014).A Organização Mundial da Saúde (OMS) afere que, 

globalmente, ocorram em torno de 1,2 milhão de casos e 135 

mil mortes por meningite anualmente. Aliado a essa 

constatação, no Brasil, entre 1990 e 2000, foram notificados ao 

Ministério da Saúde (MS) 297.000 casos de meningite, com 

prevalência geral em torno de 20/100.000 habitantes 

(MONTEIRO et al., 2014).No ano de 2008, a meningite 

contabilizou 164 mil óbitos nos menores de cinco anos de idade, 

fato que a destaca como a nona causa de óbito no mundo, 

nessa categoria etária (EMMERICK et al., 2014). 

Desse modo, objetiva-se nesse estudo analisar a 

distribuição das taxas de incidência de meningite no Brasil de 

2007 a 2017 nas diversas regiões do pais e observaras 

etiologias mais predominantes, a faixa etária,a raça/cor e o sexo 

mais acometidos pela doença e a evolução dos casos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo, 

transversal e retrospectivo, a partir da pesquisa das estimativas 

existentes na base de dados de acesso público, do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS); segundo as populações dos anos censitários - 

censos de 2007 a 2012 e estimativas lineares do IBGE. Incluiu-

se os dados secundários acerca de todos os casos de 

Meningite, de todas as etiologias, confirmados por ano, 

primeiros sintomas e notificados por região, no Brasil, no 

intervalo de tempo compreendido entre os anos de 2007 e 

2017, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). 

Foi calculada a taxa de incidência de meningite por 100 

mil habitantes, por ano de diagnóstico, utilizando-se a seguinte 

equação: número de casos na região em determinado ano 

dividido pelo número da população da região no mesmo ano de 

análise do número de casos; com isso, o resultado dessa 

divisão foi multiplicado por 100.000. 

Foram analisadas as distribuições dos casos nas 

diversas regiões do pais: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste, ao longo do período de estudo, em função da 

etiologia, do sexo, da faixa etária, da raça/cor e da evolução dos 

casos, correlacionando-se os dados apurados com as 

considerações observadas em estudos atuais, nacionais e 

internacionais,publicados nos últimos cinco anos em inglês ou 

português. 

O levantamento bibliográfico para a constituir a análise 

do estudo foi realizado nas bases de dados ScientificElectronic 

Library Online (SCIELO), LILACS, MEDLINE, RESEARCH 
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GATE e  trabalhos de conclusão de curso, utilizando-se nas 

buscas os descritores e os operadores booleanos: Meningite; 

Meningite AND epidemiologia; Meningite AND incidência; 

Meningite AND Brasil; Meningitis AND epidemiology e 

Meningitis AND incidence. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram registradosno Brasil,no período entre 2007 e 

2017, um total de N=222.299 casos confirmados de meningite, 

sendo distribuídos, segundo sua incidência, em ordem 

decrescente, em: 51,9% na região Sudeste; 19,7% na região 

Nordeste; 19,6% na região Sul; 4,7% na região Centro-Oeste e 

4,1% na região Norte. 

 

Taxa de Incidência por 100 mil habitantes 

 

A incidência de meningite no Brasil apresentou períodos 

de redução e progressão, entretanto teve o saldo de redução 

bem significativo ao longo de todo o período analisado. No ano 

de 2007, foram notificados N=29.802 casos da doença e no ano 

de 2017, registrou-se N=15.247 casos no país. A região Sul, em 

todos os anos analisados, apresentou a maior taxa de 

incidência da doença, exceto em 2012 e2014. No ano de 2013 

a taxa de incidência igualou-se a da região Sudeste. Além 

disso, observou-se que a região Norte apresentou uma 

estabilidade na taxa de incidência dos casos da doença no 

período de 2009 a 2017. Na tabela 1, pode-se observar os 

resultados da Taxa de Incidência de meningite por 100 mil 

habitantes, encontrados em todas as regiões brasileiras, no 

intervalo entre os anos de 2007 e 2017. 
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Tabela 1. Taxa de Incidência de Meningite por 100 mil 

habitantes no Brasil de 2007 a 2017  

Ano  
Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Região 
Centro-Oeste 

2007 5,6 13,1 17,5 24,3 9,3 

2008 5,9 10,9 14,3 16,3 8,2 

2009 6,2 9,7 12,9 14,9 7,5 

2010 4,5 7,6 13,7 13,8 7,2 

2011 4,5 8,0 13,5 14,0 7,0 

2012 4,4 8,5 14,9 11,8 7,2 

2013 4,5 6,6 12,3 12,3 6,1 

2014 4,3 5,1 11,7 11,4 5,3 

2015 4,8 4,5 9,6 12,4 5,3 

2016 4,4 3,7 10,2 10,6 5,1 

2017 4,5 3,5 9,2 12,8 4,2 

Fonte: dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN 
(DATASUS) - população - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(contagem de 1996 e censos de 2000 a 2012 e estimativas lineares). 
 

Silva e Mezarobba (2018), em estudo sobre o perfil 

epidemiológico da Meningite no Brasil,realizado em 2015, 

evidenciaram também que a maior incidência se deu na região 

sul, seguida da região sudeste, com o dobro do valor registrado 

na região nordeste,onde foi encontrada a menor incidência. 

Ressalta-se que, no período estudado, em números 

absolutos, a região Sudeste apresentou a maior parte dos 

casos da doença, correspondendo a 51,9% do registro total dos 

casos. A região sudeste é a região mais populosa do país sendo 

50% mais populosa que a região nordeste, respectivamente a 

que está em segundo lugar. Esse fato pode ser o motivo pelo 

qual a região sudeste tenha o maior número absoluto de casos, 

embora, segundoSilva e Mezarobba (2018) o acesso ao 

diagnóstico possa ser um fator dificultadorpara as demais 
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regiõese a subnotificação dos casos seja uma realidade em 

todo país. 

De acordo com Rodrigues (2015), no período de 2007 

até 2013, São Paulo foi o estado que apresentou a maior 

incidência da doença no país. Além de São Paulo, os estados 

de Pernambuco, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul também 

apresentaram alta incidência quando comparados aos demais 

estados. 

 

Casos confirmados por etiologia 

 

A meningite viral foi a etiologia de maior incidência em 

todas as regiões do país, correspondendo a 45,3% dos casos, 

sendo seguidapela etiologia bacteriana. Observou-se que 

55,8% dos casos virais foram registrados somente na região 

Sudeste. Tal fato, está de acordo com os achados descritos por 

Silva e Mezarobba (2018), quando relatam que a meningite 

viral, em 2015, foi a mais comum das infecções, 

correspondendo a 42,1%, seguida imediatamente pela 

meningite bacteriana com 35,6% dos casos. Das etiologias 

bacterianas, aquela que mais se destaca é a meningite por 

Neisseriameningitidiscom 25,1% dos casos notificados, 

seguida pela meningite por pneumococo, com 17,7%. 

As meningites virais são diagnosticadaspor critérios de 

exclusão, com base na falta de achados bacterianos no líquido 

cefalorraquidiano (LCR), geralmente apresentando gravidade 

menor, em relação às bacterianas e podendo, ainda, aparecer 

na forma de um surto (NESI et al., 2016). Trata-se da etiologia 

mais incidente, posto que os vírus se espalham com mais 

facilidade por via respiratória e por contato, tendo um fator de 

contágio mais elevado que o das infecções bacterianas (SILVA; 

MEZAROBBA, 2018). 
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A etiologia viral foi a mais incidente também em todas as 

faixas etárias, seguida da etiologia bacteriana, dentre elas a 

meningite meningocócica, o que entra de acordo com Nesi et 

al. (2016), no estudo onde observou que em pacientes 

admitidos na emergência de um hospital infantil do sul de Santa 

Catarina, no período de 2012 a 2013, em todas as faixas 

etáriaspredominou a meningite bacteriana meningocócica, 

ficando a pneumocócica em segundo lugar e, por último, as 

causadas por Haemophilusinfluenzae. Observe na tabela 2, o 

número de casos confirmados de meningite por região de 

notificação e etiologia no período de 2007 a 2017. 

 

Tabela 2.Casos confirmados de meningite por região de 

notificação e etiologia no período de 2007 a 2017:  

Etiologia 
Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Região 
Centro-
Oeste Total 

Ignorado/
Branco 70 1.036 911 819 145 2.981 

MCC 344 984 4.742 657 292 7.019 

MM 439 1.601 5.640 1.043 652 9.375 
MM+MC
C 191 1.164 4.790 732 312 7.189 

MTBC 482 788 1.498 977 131 3.876 

MB 1.892 5.993 16.943 6.922 1.967 33.717 

MNE 1.910 8.452 13.922 9.223 2.566 36.073 

MV 2.087 20.960 56.252 18.609 2.862 
10.077

0 

MOE 755 1.165 2.992 2.638 774 8.324 

MH 74 239 770 159 91 1.333 

MP 556 1.444 7.012 1.843 690 11.545 
MCC= meningococcemia; MM= meningite meningocócica; MM+MCC= Meningite 

meningocócica +meningococcemia; MB= Meningite bacteriana; MNE= Meningite não 

especificada; MV= Meningite viral; MOE= Meningite por outra etiologia; MH = Meningite por 

hemófilos; MP= Meningite por pneumococos.  
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Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – SINAN. 

 

Em 2007, o Brasil incorporou o exame de Reação em 

cadeia da polimerase (PCR) em tempo real para vigilância de 

meningite bacteriana. Anteriormente, oagente bacteriano 

responsável pela meningiteera desconhecido em cerca de 

metade dos casosno estado de São Paulo. Logo, a introdução 

do PCR permitiu que essa proporção fosse reduzidaao meio 

(SÁFADIet al., 2007). 

 

Casos confirmados por Sexo 

 

O sexo masculino foi o mais acometido no período de 

análise de incidência de meningite, correspondendo a 59,3% 

dos casos da doença no Brasil no período de 2007 a 2017. Tal 

fato encontra-se de acordo com Dazzi, Zatti eBaldissera (2014), 

numa pesquisa onde observou-se que na distribuição por 

gênero dos pacientes que tiveram meningites no Brasil entre 

2009 e 2012, 59,51% eram do gênero masculino (N= 49.925) e 

o gênero feminino deteve 40,45% dos casos (N= 33.935). 

Sendo assim, trata-se de um aspecto confirmador do 

estudo a respeito da incidência de meningite no Brasil entre 

2007 e 2017, o qual detectou que os homens são mais 

acometidos pela enfermidade, indo a favor a diversos 

estudos.Entretanto, no estudo de Silva e Mezarobba (2018), o 

sexo feminino foi o mais afetado pela doença, contribuindo com 

aproximadamente 60% dos casos. 

Em um dos estudos sobre a tendência e aspectos 

epidemiológicos das meningites bacterianas em crianças, 

observou-se o predomínio de casos no sexo masculino 

(FERREIRA; GOMES; OLIVEIRA, 2015). Segundo Moraes e 
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Barata (2005) apud Morais et al. (2017), a predominância de 

homens em relação à meningite se justifica devido a haver mais 

exposição dos jovens e adultos masculinos a situações de 

vulnerabilidade, como por exemplo a exposição aos riscos 

próprios de determinados trabalhos, onde a transmissão do 

meningococo é facilitada pela restrição de espaço nos 

ambientes laborais, associada ao excesso de profissionais 

alocados. 

A correlação de casos de meningite e sexo do paciente 

é variável, com predomínio do sexo masculino, evidente em 

grande parte das pesquisas, embora numa escala menor e a 

depender do local onde foi analisada.(POBB et al., 2013). 

 

Casos confirmados por Faixa Etária 

 

Em todas as regiões, a faixa etária em que houve maior 

incidência foi entre 20 a 39 anos, sendo 28,2% na região Norte 

(N=8.804); 19,7% na região Nordeste (N=43.874); 18,7% na 

região Sul (N=43.633) e 22,2% na região Centro-Oeste; à 

exceção da região Sudeste que apresentou maior incidência de 

meningite entre 1 a 4 anos de idade, correspondendo à 21,8% 

(N=115.504).Tal incidência na região Sudeste pode ser 

explicada pelo fato de a faixa etária entre 1 a 4 anos 

corresponder ao período em que a criança passa a ter um 

convívio social com seus pares mais acentuado, sendo exposta 

a uma maior gama de microrganismos. Também é a fase em 

que seu sistema imune ainda está amadurecendo e os 

anticorpos passados por via placentária já não estão mais 

presentes (LONGO et al., 2013 apud SILVA; MEZAROBBA, 

2018). Observe na tabela 3, o número de casos confirmados de 

meningite por região de notificação e faixa etária, no Brasil, no 

período de 2007 a 2017. 
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Tabela 3. Casos confirmados de Meningite por região de 

notificação e faixa etária, no Brasil, de 2007 a 2017. 

Faixa 
Etária 

Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Região 
Centro
-Oeste Total 

Ignorado/
Em 
branco - 2 2 - - 4 

<1 Ano 82 210 1.296 640 119 2.347 

01-04 54 272 1.773 750 83 2.932 

05-09 71 273 1.088 453 74 1.959 

10-14 89 199 467 236 50 1.041 

15-19 74 151 349 172 42 788 

20-39 287 503 1.390 686 178 3.044 

40-59 148 311 1.138 593 129 2.319 

60-64 21 36 201 140 15 413 

65-69 14 25 158 99 11 307 

70-79 4 40 216 103 11 374 

80 e + 1 15 99 42 2 159 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – SINAN. 

 

Observou-se uma maior incidência da doença entre 

adultos jovens. No estrato etário formado por adultos jovens, há 

aumento no valor absoluto dos casos de meningite, porque o 

período em que estaria garantida uma adequada proteção 

vacinal, proveniente da imunização que ocorreu na infância, 

finaliza nessa fase, fator importante para se encorajar a 

imunoprevenção para a população dessa faixa etária 

(RODRIGUES, 2015; MAGALHÃES; SANTOS, 2018). 

Segundo Guimarães (2017), que observou os casos de 

meningite no Brasil nos anos de 2001 a 2015, principalmente 

em Minas Gerais, houve um predomínio das faixas etárias de 1 
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a 4 anos e de 5 a 9 anos, em especial nos anos: 2002, 2005, 

2006, 2008 e 2011. Ademais, averiguou-se que quando a 

meningite ocorria entre as faixas etárias citadas, a maioria dos 

casos evoluía para cura. Dos casos relatados no Brasil as 

crianças, são as mais afetadas pela meningite, porém as faixas-

etárias mais atingidas variam de acordo com cada estudo 

(SILVA; MEZAROBBA, 2018). 

Nos idosos - considerando indivíduos com idade maior 

ou igual a 65 anos - a meningite tem incidência inferior ao 

encontrado nas demais faixas de idade,no período de 2007 a 

2017, foram registrados 3,62% dos casos (N=222.299). Porém, 

valeressaltar que devido a seu sistema imune ficar cada vez 

mais vulnerável, o agente etiológicopode se instalar de maneira 

mais fácil e rápida do que em um adulto, por exemplo 

(RODRIGUES, 2015). 

 

Casos confirmados por Raça/Cor 

 

No período de 2007 a 2017, a raça branca foi a mais 

acometida pela meningite (N=99.912), correspondendo à maior 

taxa de incidência da doença nas regiões Sudeste, registrando 

57,7% dos casos; e Sul, com 34,5% respectivamente. Nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a raça mais acometida 

pela doença foi a parda (N=60.843), com 10,1%, 42,5% e 8,7% 

de incidência, respectivamente. Tal fato, também é confirmado 

por Silva e Mezarobba (2018), onde observou-se que dentre os 

casos de meningite a raça branca correspondeu a 54,5% das 

notificações. 

Aliado a isso, observou-se que, no período de 2009 a 

2012, os dados alusivos à cor ou raça, indicaram que: 43,05% 

dos casos eram de cor/raça branca (n=36.120); 28,37% dos 

indivíduos eram pardos (n=23.801), contudo, identificou-se que 
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23,83% das notificações compulsórias apresentavam 

preenchimento no respectivo campo constando-se 

Ignorado/Branco (DAZZI; ZATTI; BALDISSERA, 2014). 

Em contraste, a raça negra apresentou incidência de 

3,9% (N=222.299). Entretanto, aponta-se risco maior para 

contrair meningites nas pessoas de raça negra. Esse fato pode 

ser justificado pela alta miscigenação da população do Brasil, o 

que pode ser responsável por dificuldades acerca da 

caracterização racial (MONTEIRO et al., 2014). 

 

Evolução dos casos 

 

A mortalidade e morbidade das infecções virais do 

Sistema Nervoso Central (SNC) dependem da idade do 

paciente, do estado imunitário, da virulência do agente e da 

gravidade do quadro. Geralmente, a evolução é benigna, mas 

as infecções, causadas pelo Herpes Simplex Virus(HSV) 

podem resultar em óbito ou sequelas em longo prazo, tais como 

distúrbios de linguagem, memória, aprendizagem e 

comportamento, epilepsia, paralisia cerebral, distúrbios de 

movimento e retardo mental (NESI et al., 2016). 

Observou-se que a maior parte dos casos evoluiu para 

alta hospitalar (80,3%; N=222.299). Dentre as regiões que 

apresentou maior mortalidade, destaca-se a região Norte, onde 

foram registrados N=8.804 casos da doença e dessas 

eventualidades, 14,1% evoluíram para óbito por 

meningite.Justifica-se tal fato, pela atuação precária da 

vigilância epidemiológica, como também pela deficiente 

infraestrutura na região. Com isso, o paciente teria menores 

possibilidades de prevenção e de tratamento do que foi 

observado nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, além disso, há 

ausência de profissionais qualificados (ROGRIGUES, 2015). 
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Observe na tabela 4, as evoluções dos casos de meningite por 

região do país. 

 

Tabela 4. Evolução dos casos de Meningite no Brasil de 2007 

a 2017. 

Evolução 
Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Região 
Centro
-Oeste Total 

Alta 6.405 37.029 92.310 34.921 8.044 178.709 
Óbito por 
meningite 1.245 3.706 10.593 3.039 1.227 19.810 
Óbito por 

outra 
causa 300 818 3.534 2.091 584 7.327 

Ignorado/ 
em 

Branco 854 2.321 9.067 3.582 629 16.453 

Total 8.804 43.874 115.504 43.633 10.484 222.299 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – SINAN. 

 

Dos indivíduos que evoluíram à óbito, os mais afetados 

foram os pacientes diagnosticados com meningite bacteriana 

(21,7%; N=19.806) no período de 2007 a 2017. Das meningites 

virais, 6% dos pacientes evoluíram ao óbito. Esses resultados 

estão de acordo com os dados obtidos no estudo de Silva e 

Mezarobba (2018), onde observou-se que dos pacientes 

diagnosticados com meningite em 2015 mais de 80% evoluíram 

com alta, sendo que na região norte houve evolução com mais 

óbitos por meningite, 13,6%, enquanto a região sul teve o 

menor número deles, 8,2%. 
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CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados, verificou-se com a realização da 

pesquisa maior frequência dos casos de meningites nos 

indivíduos do gênero masculino, principalmente no grupo etário 

com 20 a 39 anos. A etiologia mais prevalente foi a viral, 

seguida da etiologia bacteriana. Observou-se uma 

predominância de pessoas com cor/raça branca, sendo na 

região Sudeste o maior registro de casos. Com o estudo, foi 

observado que houve redução da taxa de incidência da doença 

por 100 mil habitantes em todas as regiões. Além disso, a 

maioria dos casos registrados evoluiu para a cura. 

Percebe-se, desse modo, a necessidade de intensificar 

as ações em saúde públicaenvolvendo métodos de prevenção 

e profilaxiavoltadas para estas faixas etárias especificas, em 

pessoas de raça branca, sobretudo, na região Sudeste que é a 

região mais populosa do país; bem como, maiores 

investigações frente ao agravo nesse grupo. Trata-se de uma 

doença difícil de ser erradicada, porém de fácil transmissão, 

portantoé preciso fortalecer medidas efetivas para o 

aprimoramento do diagnóstico precoce, vacinação da 

população e tratamento eficaz e esclarecer à população sobre 

os sinais clínicos de alerta da meningite, como também 

qualificar equipes de profissionais da saúde acerca dos 

melhores métodos para a detecção da doença e para seu 

tratamento. Nos hospitais e especificamente nos serviços de 

pronto-socorro, se faz evidente a necessidade do 

estabelecimento e aplicação de protocolos clínicos a serem 

rigorosamente seguidos.  
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RESUMO: No contexto familiar a insegurança alimentar 
manifesta-se de forma progressiva, desde a preocupação 
quanto à disponibilidade futura de alimentos até a ocorrência da 
fome. Garantir às crianças acesso regular e permanente aos 
alimentos é essencial. Esse estudo tem por objetivo realizar 
uma revisão sistemática da literatura sobre a insegurança 
alimentar e nutricional em famílias com crianças menores de 5 
anos de idade. Os estudos foram identificados nas bases de 
dados da BVS, SciELO e PubMed. A busca bibliográfica foi 
realizada no dia 2 de junho de 2018. Foram considerados todos 
os documentos contendo a combinação dos descritores 
“segurança alimentar e nutricional (AND) criança” e “segurança 
alimentar e nutricional (AND) estado nutricional (AND) criança”. 
Foram revisados 33 estudos de delineamento observacional. 
Dos 21 estudos desenvolvidos no Brasil, 11 foram realizados na 
Região Nordeste. A pior situação relacionada à renda familiar, 
a participação em programas de transferência de renda e 
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criança com problemas no crescimento linear foram as variáveis 
que apresentarm associação à insegurança alimentar e 
nutricional em maior quantidade de artigos. Conclui-se que os 
trabalhos revisados apontam a renda, a participação em 
programas de transferência de renda e o crescimento linear da 
criança como determinates mais recorrentes associados à 
insegurança alimentar.   
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional. Fatores 
Socioeconômicos. Crianças. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

estabelecido no Brasil por meio da Segunda Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, define a SAN 

como a “realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente 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 sejam 

ambiental, econômica e socialmente sustentáveis” (BRASIL, 

2004). No contexto familiar, a insegurança alimentar manifesta-

se de forma progressiva, desde a preocupação quanto à 

disponibilidade futura de alimentos até a ocorrência da fome 

(SANTOS et al., 2018). 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

a Agricultura (FAO) em seu relatório sobre o estado de 

insegurança alimentar no mundo revelou que 815 milhões de 

pessoas, ou seja 11% da população mundial, foram incapazes 

de satisfazer as suas necessidades de energia da dieta em 

2016 (FAO et al., 2017). No Brasil, a prevalência de 
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insegurança alimentar moderada e grave em crianças menores 

de quatro anos foi de 11,3% em 2013 (BRASIL, 2014).  

Garantir ás crianças menores de cinco anos acesso 

regular e permanente à alimentação é essencial, pois a 

restrição alimentar ou episódios que configurem situação de 

fome durante este período reflete negativamente na 

sobrevivência, no crescimento físico e no desenvolvimento 

neuropsicomotor (POBLACION et al., 2014). 

Diante do exposto e das consequências da insegurança 

alimentar e nutricional, o presente estudo teve como objetivo 

realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a 

insegurança alimentar e nutricional em famílias com crianças 

menores de 5 anos de idade.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo é uma revisão sistemática de artigos 

científicos sobre a segurança alimentar e nutricional em 

crianças, e cumpriu a recomendação PRISMA para relato de 

revisões sistemáticas e meta-análises. Dois revisores 

trabalharam de forma independente, na condução do trabalho.  

Consideraram-se elegíveis estudos sobre segurança 

alimentar em crianças, publicados a partir de 2013. Foram 

considerados os registros nos idiomas inglês, espanhol e 

português; e documentos científicos publicados na forma de 

artigos originais.  

Os estudos foram identificados nas bases de dados 

Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde), SciELO (Scientific 

Electronic Library Online) e PubMed (National Library of 

Medicine, Bethesda, MD). A busca foi realizada em 2 de junho 

de 2018. 
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Foram considerados todos os documentos contendo a 

combinação dos descritores “segurança alimentar e nutricional 

(AND) criança” e “segurança alimentar e nutricional (AND) 

estado nutricional (AND) criança”. Na Bireme, a busca 

adicionou o assunto principal: segurança alimentar e nutricional. 

Para o cômputo do total de estudos identificados, verificou-se 

eventuais duplicações desses estudos entre as três bases de 

dados, sendo cada artigo contabilizado somente uma vez. 

Os estudos identificados foram submetidos a 

processo de triagem e, mediante leitura dos títulos e resumos, 

foram eliminados (i) documentos diferentes de artigo científico, 

(ii) estudos não realizados com crianças, (iii) estudos em 

pessoas com algum tipo de patologia. Após o processo de 

triagem, os registros elegidos foram submetidos aos critérios de 

inclusão e exclusão mediante leitura e análise do texto 

completo.  

Para inclusão nesta revisão, consideraram-se os 

estudos que abordassem a segurança alimentar e nutricional 

em crianças. Foram excluídos os estudos (i) sem foco na 

segurança alimentar, (ii) sem indicadores de segurança 

alimentar baseados em escalas de percepção, (v) sem amostra 

representativa (vi) sem análise multivariada. As listas de 

referências bibliográficas dos artigos incluídos foram analisadas 

com o objetivo de identificar outros possíveis estudos de 

interesse. Os artigos selecionados a partir de consulta às 

referências bibliográficas foram submetidos aos mesmos 

critérios de elegibilidade, previamente descritos.  

Com a intenção de garantir exatidão e fidedignidade 

aos resultados da revisão, os artigos identificados nas bases de 

dados foram agrupados em pastas que respondessem aos 

critérios de seleção. As discrepâncias de classificação entre os 
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dois revisores foram resolvidas por consenso. As informações 

selecionadas para os artigos baseados em resultados 

empíricos foram: população de estudo, local de estudo e 

principais resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados nas bases de dados eletrônicas 

um total de 185 documentos (PubMed: 37, Bireme: 107, Scielo: 

41). Desses, foram excluídos 159 documentos por não se 

enquadrarem nos critérios de elegibilidade e 26 foram incluídos. 

A partir das listas de referências bibliográficas dos artigos 

incluídos, outros sete foram de interesse para a revisão, o que 

totalizou a inclusão de 33 artigos.  

A caracterização dos estudos está mostrada nas Tabelas 

1 e 2. Dos 21 estudos desenvolvidos no Brasil, incluídos na 

presente revisão, 11 foram realizados na Região Nordeste 

(CORREIA et al., 2018; FIGUEROA PEDRAZA et al., 2017; 

SILVA et al., 2017; BEZERRA; FIGUEROA PEDRAZA, 2015; 

FIGUEROA PREDRAZA; GAMA, 2015; SABÓIA; SANTOS, 

2015; CABRAL et al., 2014; FACCHINI et al., 2014; FERREIRA 

et al., 2014; ROCHA; LIMA; ALMEIDA, 2014; FIGUEROA 

PEDRAZA; QUEIROZ; MENEZES, 2013). A preocupação com 

essa região é pertinente se considerado que o Nordeste do 

Brasil apresenta a maior prevalência de insegurança alimentar, 

de 38,1% (8,9% moderada e 5,6% grave). Entretanto, para a 

Região Norte (36,1%) (BRASIL, 2014), com prevalência 

semelhante à do Nordeste, nenhum estudo foi desenvolvido 

segundo os resultados da presente revisão. Resultados de 

outras análises apontam que residir nas regiões Norte e 
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Nordeste está diretamente associado à presença de 

insegurança alimentar moderada/grave (SANTOS et al., 2018). 

Em geral, diversas variáveis socioeconômicas, 

demográficas e do estado nutricional foram analisadas pelos 

pesquisadores em seus trabalhos. Em termos proporcionais, 

considerando a relação entre a quantidade de estudos que 

consideraram uma determinada variável e os que indicaram 

associação com a insegurança alimentar, a pior situação 

relacionada à renda familiar foi a que apresentou maior 

proporção de associação (57,14% dos estudos), em 12 estudos 

(SANTOS et al., 2018; POBLACION et al., 2016;  FIGUEROA 

PEDRAZA; GAMA, 2015; SABÓIA; SANTOS, 2015; CABRAL 

et al., 2014; PEIXOTO et al., 2014; MONTEIRO et al., 2014; 

POBLACION et al., 2014; MOTBAINOR; WORKU; KUMIE, 

2016; SHAMAH-LEVY et al., 2017; SHINSUNGI et al., 2015; 

CUEVAS-NASU et al., 2014), de um total de 21. Resultado 

similar foi encontrado nos estudos que analisaram a 

participação em programas de transferência condicionada de 

renda (n=11), dos quais nove mostraram associação do 

benefício com a insegurança alimentar (FIGUEROA PEDRAZA 

et al., 2017; POBLACION et al., 2016; SABÓIA; SANTOS, 2015; 

CABRAL et al., 2014; PEIXOTO et al., 2014; FACCHINI et al., 

2014; FERREIRA et al., 2014; POBLACION et al., 2014; VEGA; 

TADDEI; POBLACION, 2014). Esse achado converge com o de 

revisão precedente que apontou maior chance de insegurança 

alimentar em beneficiários do Programa Bolsa Família 

(BEZERRA; OLINDA; FIGUEROA PEDRAZA, 2017). Tendo em 

vista essa relação, que questiona a capacidade da transferência 

isolada de renda resolver o problema da pobreza e da 

insegurança alimentar,   destaca-se a necessidade de 

aprimoramento no Programa e sua vinculação a ações de 
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promoção da alimentação saudável que contribuam 

efetivamente para o bem-estar nutricional (COTTA; MACHADO, 

2013). 

Em relação ao estado nutricional das crianças, tanto 

estudos desenvolvidos no Brasil (GUBERT et al., 2016; 

MONTEIRO et al., 2014; FIGUEROA PEDRAZA; QUEIROZ; 

MENEZES, 2013; SANTOS; GIGANTE; 2013) quanto em 

outros países (BETEBO et al., 2017; SHAMAH-LEVY et al., 

2017; MUTISYA et al., 2015; SREERAMAREDDY; 

RAMAKRISHMAREDDY; SUBRAMANIAM, 2015; CUEVAS-

NASU et al., 2014; PIRKLE et al., 2014) sugerem associação 

entre insegurança alimentar e déficit estatural das crianças. 

Achado similar foi mostrado em outra revisão que também 

apontou a correlação entre insegurança alimentar e o índice 

peso/idade (MORAIS et al., 2014). 

 

Tabela 1. Caracterização dos artigos sobre insegurança 
alimentar e nutricional em famílias com crianças menores 
de 5 anos desenvolvidos no Brasil. 

População de estudo Local de estudo Principais resultados 

Correia et al., 2018 

Famílias com crianças 
menores de 3 anos 
(8.000) 

Municípios 
selecionados do 
Estado do Ceará 

-Insegurança alimentar: 30,9% 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar com indisponibilidade de alimentos 
básicos 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar com baixo peso e retardo do 
crescimento 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e famílias residentes em zona rural 
-Ausência de associação entre insegurança 
alimentar e participação em programas de 
transferência de renda 

Santos et al., 2018 

108.377 unidades 
domiciliares em 2004, 
117.037 em 2009 e 
110.655 em 2013 

Brasil -A prevalência de segurança alimentar 
aumentou de 64,8% em 2004 para 77,1% em 
2013 
-A prevalência de insegurança alimentar leve 
permaneceu praticamente estável de 2004 
(18,2%) para 2013 (15%) 
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-A prevalência de insegurança alimentar 
moderada/grave passou de 17% em 2004 
para 7,9% em 2013 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar moderada/grave e residir no 
Norte/Nordeste 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar moderada/grave e residir na área 
urbana em condições de saneamento 
inadequado 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar moderada/grave e densidade 
domiciliar > 2 pessoas/dormitório 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar moderada/grave e possuir ≤ 4 bens 
de consumo 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar moderada/grave e a pessoa que é 
referência do domicílio ser do sexo feminino 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar moderada/grave e a pessoa que é 
referência do domicílio ter idade <60 anos 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar moderada/grave e a pessoa que é 
referência do domicílio ser diferente de 
branca 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar moderada/grave e a pessoa que é 
referência do domicílio ter escolaridade ≤ 4 
anos 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar moderada/grave e a pessoa que é 
referência do domicílio estar desempregada 

Gubert et al., 2017 

111.922 (2004) 
domicílios e 115.761 
domicílios (2013) 

Brasil -A prevalência de insegurança alimentar 
grave diminuiu na maioria dos municípios de 
todas as regiões do país de 2004 para 2013, 
menos nos estados do Amazonas, Sergipe e 
Santa Catarina 
-As maiores prevalências de insegurança 
alimentar grave se concentraram no Norte do 
país e as menores nos municípios do Sul 
-Em 2004, mais de 40% dos municípios do 
Centro-Oeste tiveram uma alta prevalência 
de insegurança alimentar grave, em 2013 
quase 90% dos municípios tiveram baixa 
prevalência de insegurança alimentar grave 
-Em 2013 no sul e no Sudeste mais de 90% 
dos municípios também apresentaram baixa 
prevalência de insegurança alimentar grave 
-A região Norte mostrou uma redução na 
proporção de municípios com prevalência 
muito alta de insegurança alimentar, mas 
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mesmo com essa melhora, em 2013 foi a 
região com a maior proporção de municípios 
com alta prevalência de insegurança 
alimentar grave 
-Em 2004, quase 70% dos municípios do 
Nordeste teve uma prevalência muito alta de 
insegurança alimentar grave, porcentagem 
que em 2013 só caiu menos de 5% 
-Em 2013, Rondônia tinha 100% dos seus 
municípios com baixa prevalência de 
insegurança alimentar grave 
-Em 2004, 97% dos municípios do Tocantins 
tinham alta prevalência de insegurança 
alimentar grave, em 2013 essa prevalência 
caiu para 18,0% 
-Na Paraíba a prevalência de insegurança 
alimentar grave diminuiu 75,2% de 2004 para 
2013 
-Em 2013, 99,8% dos municípios do Rio 
Grande do Sul apresentaram baixa 
prevalência de insegurança alimentar grave, 
apresentando a melhor situação do Brasil 

Figueroa Pedraza et al., 2017 

Todas as famílias com 
crianças nascidas em 
2009 (204) 

Queimadas, PB -Insegurança alimentar: 65,4% (grave: 8,4%; 
moderada: 18,5%; leve: 38,5%) 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e ausência de sanitário, descarga e 
sistema de esgoto no domicílio 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e o consumo de água  
-Prevalência de insegurança alimentar 
moderada de 3,72% maior entre beneficiários 
de programa social 

Silva et al., 2017 

Famílias residentes 
em zona rural 
quilombolas e não 
quilombolas (459) 

Vitória da 
Conquista, BA 

-Insegurança alimentar: 52,1% (famílias não 
quilombolas: 42,0%; famílias quilombolas: 
64,9%) 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e famílias quilombolas 

Gubert et al., 2016 

Famílias com crianças 
com menores de 5 
anos de idade 
(4064) 

Brasil -Insegurança alimentar grave: 6,7% 
-Deficiência de vitamina A: 18,8% 
-Anemia: 22% 
-Crianças com tosse: 36,4%  
-Crianças que relataram febre durante as 
duas semanas anteriores à pesquisa: 23,7% 
Crianças hospitalizadas por diarreia ou 
pneumonia no ano anterior à pesquisa: 2,6% 
Excesso de peso em crianças com 
insegurança alimentar grave: 7,1% 
-Ausência de associação estatística entre 
anemia e insegurança alimentar  
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-Ausência de associação estatística entre 
deficiência de vitamina A e insegurança 
alimentar  
-Maior prevalência de déficit estatural e 
sobrepeso em crianças com insegurança 
alimentar grave  
-As chances de tosse, febre e hospitalizações 
por diarreia e pneumonia foram 
significativamente maiores em crianças que 
vivem em domicílios com insegurança 
alimentar grave 

Poblacion et al., 2016 

Crianças com menos 
de 5 anos de idade 
(3.923) 

Brasil Associação estatística de insegurança 
alimentar com a macrorregião 
Norte/Nordeste, zona urbana, condições de 
vida inadequadas, pior situação 
socioeconômica, recebimento do programa 
bolsa família, menor nível educacional da 
mãe, convivência com companheiro, 3 ou 
mais filhos, aleitamento materno exclusivo 
inferior ao preconizado, não consumo diário 
de carnes e frutas/vegetais, deficiência de 
vitamina A, anemia, déficit de P/I e 
hospitalização 

Bezerra; Figueroa Pedraza, 2015 

Famílias com ex-
catadores de materiais 
recicláveis e crianças 
menores de 5 anos 
(76) 

Campina 
Grande, PB 

-Segurança alimentar: 3,9% 
-Insegurança alimentar grave: 32% 
-Insegurança alimentar moderada: 34,2%  
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e perda de peso das crianças nos 
últimos 15 dias referida pelas mães 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e lixo do domicílio não coletado 

Figueroa Pedraza; Gama, 2015 

Famílias com crianças 
assistidas em creches 
públicas municipais 
(793) 

Campina 
Grande, PB 
 

-Insegurança alimentar: 69,2% 
(moderada/grave: 31,6%; leve: 37,6%)  
-Ausência de associação estatística entre a 
insegurança alimentar leve e as variáveis 
socioeconômicas domiciliares 
-Ausência de associação estatística entre 
insegurança alimentar e ser beneficiário ou 
não do Programa Bolsa Família  
-Correlação entre insegurança alimentar 
moderada/grave com fatores 
socioeconômicos das famílias 
-Maior prevalência de insegurança alimentar 
moderada/grave em domicílios sem 
tratamento da água para beber, com outro 
tipo de sanitário que não individual com 
descarga, em famílias mais numerosas e sem 
geladeira 

Sabóia; Santos, 2015 
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Famílias assistidas 
pela Estratégia Saúde 
da Família  
(323)  

Teresina, PI -Insegurança alimentar: 65% 
(moderada/grave: 29,4%; leve: 35,6%)  
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e a renda familiar per capita  
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e o tipo de acabamento das 
residências e maior número de cômodos  
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e não ser o pai o chefe da família 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e ser beneficiário do Programa 
Bolsa Família 
-Famílias com renda abaixo de 1 salário 
mínimo apresentaram maior prevalência de 
insegurança alimentar moderada e grave 

Cabral et al., 2014 

609 domicílios (2005) 
e 406 famílias (2011) 

São José dos 
Ramos e Nova 
Floresta, PB 

-A média da renda per capita aumentou de R$ 
130,70 em 2005 para R$ 302,50 em 2011 
-A cobertura do Programa Bolsa Família 
(PBF) aumentou de 38,2% em 2005 para 
48,3% em 2011 
-O valor recebido pelo benefício do PBF 
aumentou de R$ 33,80 para R$ 111,20 
-O percentual de pobres reduziu de 52,6% 
para 29,1% de 2005 para 2011, enquanto que 
o percentual de não pobres aumentou de 
47,4% para 70,9% nesse mesmo período 
-O percentual de segurança 
alimentar/insegurança alimentar leve 
aumentou de 65,8% para 73,1% de 2005 para 
2011, enquanto que o percentual de 
insegurança alimentar moderada/grave 
diminuiu de 34,2% para 23,9% nesse mesmo 
período 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar e menor renda per capita 
-Associação estatística entre a saída do nível 
de insegurança alimentar moderada/grave 
entre famílias que receberam o benefício em 
ambos os anos e nas que recebiam apenas 
em 2005 
-O aumento do nível da segurança alimentar 
ou insegurança alimentar leve relaciona-se 
com o recebimento do benefício do PBF, mas 
outras ações, como, por exemplo, estratégias 
de proteção social, podem estar contribuindo 
nesse processo 
-Observou-se melhoria significativa da 
situação de segurança alimentar leve apenas 
nos domicílios que saíram da situação de 
pobreza 
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-Houve redução da pobreza das famílias de 
2005 para 2011 independentemente do 
recebimento ou não do benefício do PBF 

Peixoto et al., 2014 

Famílias residentes 
em área abrangente 
do NASF do município 
(356) 

Itumbiara, GO  -Insegurança alimentar: 51,4% (grave: 3,9%; 
moderada: 11,3%; leve: 36,2%) 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e domicílios com acabamento 
incompleto 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e domicílios com cinco ou mais 
moradores  
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e famílias de classe econômica C e 
D 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e beneficiários do PBF 
- Ausência de associação estatística entre 
insegurança alimentar e recebimento de 
doação de alimentos  

Facchini et al., 2014 

Famílias com crianças 
menores de 7 anos 
(5.419 Nordeste; 
5.081 Sul) 

Estados 
selecionados do 
Nordeste e Sul 
do Brasil 
 

-Insegurança alimentar no Nordeste: 54,2% 
(grave: 9,5%; moderada: 13,4%; leve: 31,3%) 
-Insegurança alimentar no Sul: 27,3%  
(grave: 2,8%; moderada: 4,7%; leve: 19,8%) 
-Associação estatística de insegurança 
alimentar moderada ou grave em domicílios 
com chefe de família mulher  
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar moderada ou grave em famílias 
com 3 ou mais crianças 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar moderada ou grave e famílias com 
mães com menor tempo de escolaridade 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar moderada ou grave e o benefício do 
PBF 

Ferreira et al., 2014 

1.444 famílias 
residentes nos 
municípios que fazem 
parte do Consórcio de 
Segurança 
Alimentar e 
Desenvolvimento 
Local do 
Norte de Alagoas 
(CONORTE) 

Alagoas, AL -Insegurança alimentar: 63,7% (grave: 
14,2%; moderada: 23,3%; leve: 26,2%) 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e baixa escolaridade do chefe da 
família 
-Maior prevalência de insegurança alimentar 
em famílias que residiam em domicílios com 
um menor número de cômodos 
-Maior prevalência de insegurança alimentar 
em famílias que recebiam o recurso do 
Programa Bolsa Família  
-Maior prevalência de insegurança alimentar 
em famílias cuja água de beber provinha de 
fontes não segura, tais como cacimba, água 
de rio e açudes 
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-Maior chance da família estar em situação de 
insegurança alimentar quando tem maior 
número de moradores no domicílio ou maior 
número de moradores no domicilio menores 
de 18 anos 
-Ausência de associação estatística entre 
insegurança alimentar moderada e grave e as 
variáveis cor/raça do chefe da família, dona 
de casa hipertensa, IMC do chefe da família 
ou da “dona de casa”  
-Ausência de associação estatística entre 
insegurança alimentar e situação do domicilio 
(material de construção predominante da 
casa diferente de alvenaria, inexistência de 
vaso sanitário no domicílio, destinação das 
fezes diferente de fossa séptica ou rede de 
esgoto), como também em relação à 
localização do domicilio (urbano/rural) 

Monteiro et al., 2014 

442 famílias das quais 
168 com menores de 5 
anos 

Colombo, PR -Insegurança alimentar: 81,6% (grave: 8,9%; 
moderada: 17,3%; leve: 55,4%) 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e índice estatura/idade entre 
crianças menores de 2 anos 
-O excesso de peso e o déficit estatural entre 
as crianças coexistiram 
-A renda familiar per capita e as dívidas 
alimentares influenciaram significativamente 
a situação de insegurança alimentar familiar 

Poblacion et al., 2014 

Crianças menores de 
5 anos (4.800) 

Brasil -Insegurança alimentar moderada: 12,3% 
-Insegurança alimentar grave: 5,2% 
-Prevalência de insegurança alimentar 
moderada e grave nas regiões Norte e 
Nordeste (30,7%), nas classes econômicas D 
e E (34%) em beneficiários de Programas de 
Transferência de Renda (36,5%) e segmento 
rural (23,5%) 

Rocha; Lima; Almeida, 2014 

Crianças menores de 
5 anos (370) 

Crato, CE -Insegurança alimentar: 69,2% (grave: 7,0%; 
moderada: 17,8%; leve: 33,2%) 
-Maior prevalência de insegurança alimentar 
no segmento rural do que no urbano (46,4% 
e 28,3%, respectivamente) 
-Residir na área rural aumenta duas vezes a 
chance de insegurança alimentar  
-Crianças da área urbana apresentam maior 
percentual de insegurança alimentar grave 

Vega; Taddei; Poblacion, 2014 

Crianças menores de 
2 anos (1.735) 

Brasil -Insegurança alimentar: 66% 
-Associação estatística da transferência 
condicionada de renda com a insegurança 
alimentar, a insegurança alimentar grave, a 
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insegurança alimentar moderada e a 
insegurança alimentar leve  
-28,7% das crianças que apresentaram peso 
adequado para a idade eram beneficiária de 
PTCR 

Schlüssel et al., 2013 

Mulheres adultas, 
adolescentes do sexo 
feminino e crianças de 
até 5 anos 

Brasil -Insegurança alimentar em domicílios com 
crianças: 48,6% (grave: 5,7%; moderada: 
13,5%; leve: 29,4) 
-Insegurança alimentar em domicílios com 
adolescentes: 41,3% (grave: 4,8%; 
moderada: 9,6%; leve: 26,9%) 
-Insegurança alimentar em domicílios com 
mulheres adultas: 39,8% (grave: 3,8 %; 
moderada: 8,9%; leve: 26,1%) 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar grave e sobrepeso em 
adolescentes  
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar moderada e obesidade em 
mulheres adultas  
-Ausência de associação significativa entre 
insegurança alimentar e obesidade em 
crianças 

Figueroa Pedraza; Queiroz; Menezes, 2013 

Crianças menores de 
5 anos 
(365) 

Oito municípios 
paraibanos 
(creches 
públicas) 

-Insegurança alimentar: 62,0% (grave: 
11,7%; moderada: 16,9%; leve: 33,4%) 
-Associação estatística entre piores 
condições de habitação e insegurança 
alimentar 
-Associação estatística entre maior tempo de 
amamentação e menor índice de insegurança 
alimentar 
-Amamentação exclusiva: 40,4% 
-Os indicadores nutricionais infantis 
expressaram déficit de estatura e 
sobrepeso/obesidade de 7,5% e 7,2%, 
respectivamente 

Santos; Gigante, 2013 

Mulheres e crianças 
menores de 5 anos 
(4.817) 

Brasil -Insegurança alimentar: 45,6% 
-Déficit de estatura para idade em crianças: 
7,6%  
-Obesidade em crianças: 6,6% 
-Apenas o índice estatura-para-idade 
permaneceu associado à insegurança 
alimentar 
-As médias de peso/estatura apresentaram-
se maiores entre grupos com maior nível 
socioeconômico (crianças de zona urbana, 
sem PBF, em domicílios com menos pessoas 
e de maior renda) 
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Tabela 2. Caracterização dos artigos sobre insegurança 
alimentar e nutricional em famílias com crianças menores 
de 5 anos desenvolvidos em outros países. 

População de estudo Local de estudo Principais resultados 

Betebo et al., 2017 

Crianças de 6 a 59 
meses de idade e 
suas mães (508 pares 
mãe/filho) 

Distrito de East 
Badawach, Sul 
da Etiópia 

-Insegurança alimentar: 75,8% (grave: 
31,0%; moderada: 32,2%; leve: 12,6%) 
-Déficit de estatura: 45,6% 
-Baixo peso para idade: 26,3% 
-Déficit de peso: 14,6% 
-Associação estatística da insegurança 
alimentar com o baixo peso para idade e a 
baixa estatura para idade das crianças 
-Ausência de associação estatística entre a 
insegurança alimentar e o peso/estatura 
-Crianças que vivem em famílias com 
insegurança alimentar tiveram maior risco de 
estar abaixo do peso para idade e baixo peso 
para estatura do que as crianças que vivem 
em lares seguros para a alimentação 

Shamah-Levy et al., 2017 

Pares mãe-pré-
escolares (5087) e 
pares mãe-escolares 
(7181) 

México -Associação estatística entre a insegurança 
alimentar moderada e grave e as mães com 
ensino médio incompleto 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar com o benefício de programas 
governamentais de assistência alimentar 
-Ausência de associação estatística entre a 
insegurança alimentar e o sobrepeso em 
crianças 
-Ausência de associação entre o excesso de 
peso das mães e a insegurança alimentar das 
crianças  
-A prevalência de obesidade materna foi alta 
independentemente da segurança alimentar 
-O baixo peso para idade em crianças pré-
escolares foi mais prevalente em domicílios 
com insegurança alimentar grave 
-O déficit de estatura foi mais prevalente em 
crianças pré-escolares com insegurança 
alimentar moderada ou severa 
-A insegurança alimentar grave aumentou o 
risco de déficit de estatura em crianças com 
mães não obesas 
-A insegurança alimentar grave foi mais 
prevalente nos quintis mais baixos de 
situação socioeconômica 

Agbadi; Urke; Mittelmark, 2017 

Crianças menores de 
2 anos (871) 

BrongAhafo, 
Northern, Upper 
East e Upper 

-Insegurança alimentar: 36,2% 
-Associação estatística entre a idade da 
criança com a dieta mínima aceitável 
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West, regiões de 
Gana 

-Associação estatística entre segurança 
alimentar e dieta mínima aceitável 
-Maior probabilidade da dieta mínima 
aceitável em crianças maiores de 11 meses  
-Frequência mínima recomendada das 
refeições: 49,1%  
-Diversidade dietética mínima: 30,8% 
-Dieta mínima aceitável: 16,6% 

Burke et al., 2017 

Cuidadores que 
relataram incidência 
de insegurança 
alimentar em seus 
filhos (746) 

Locais onde 
famílias tem 
acesso a 
alimentos, 
Carolina do Sul, 
Estados Unidos  

-Insegurança alimentar: 64,3% 
-Diminuição principalmente de alimentos 
proteicos, vegetais e grãos/amido das 
refeições das crianças em situação de 
insegurança alimentar   

Motbainor; Worku; Kumie, 2016 

Famílias residentes na 
região de Gojjam 
(4110) 

Gojjam, região 
de Amhara, 
Etiópia 
 

-Insegurança alimentar: 55,3% 
-42,7% dos domicílios vivenciaram incerteza 
de acesso a alimentos 
-43,39% das famílias ingeriram quantidade 
insuficiente de alimentos  
-O tamanho da família, a renda familiar, a 
alfabetização materna e a zona de residência 
(rural) foram as principais condições 
sociodemográficas associadas à insegurança 
alimentar 

Shinsugi et al., 2015 

Crianças menores de 
5 anos e seus 
cuidadores 
(404) 

Kwale, Província 
Costeira do 
Quênia 

-Insegurança alimentar: 81,9% (grave: 
62,5%; moderada: 11,0%; leve: 8,4%) 
-Baixa estatura: 23,3% 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar e o status socioeconômico 
-Ausência de associação estatística entre a 
insegurança alimentar e o déficit estatural 
-Ausência de associação estatística entre o 
estado nutricional das crianças com o IMC 
dos cuidadores 
-No grupo com insegurança alimentar severa, 
chá/mingau com leite e idade da criança 
foram significativamente associados ao 
atraso no crescimento da criança 

Asfour et al., 2015 

Crianças com idades 
de 2 a 5 anos e seus 
cuidadores (1.211) 
 
 

Miami-Dade 
County (Flórida, 
Estados Unidos) 
(creches 
públicas) 

-Associação estatística entre insegurança 
alimentar com consumo infantil de 
frutas/vegetais e consumo de alimentos não 
saudáveis 
-Associação estatística entre insegurança 
alimentar e comportamento sedentário das 
crianças 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar e os subgrupos étnicos 
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-Ausência de associação estatística entre a 
insegurança alimentar e o índice de massa 
corporal para idade das crianças 

Mutisya et al., 2015 

Crianças de 6 a 23 
meses (6.858) 

Assentamentos 
informais em 
Nairobi, Quênia 

-Insegurança alimentar grave: 22% 
-Insegurança alimentar moderada: 50%  
-Baixa estatura para idade: 49% 
-O risco de baixa estatura aumentou em 12% 
entre crianças com insegurança alimentar 
-O efeito conjunto da insegurança alimentar e 
o nível de pobreza aumentou o risco de déficit 
de estatura em 19 e 22% entre crianças com 
insegurança alimentar moderada e 
insegurança alimentar severa, 
respectivamente  

Motbainor; Worku; Kumie, 2015 

Crianças menores de 
5 anos (3.964) 

Leste e oeste 
das Zonas de 
Gojjam da região 
de Amhara, 
Etiópia 

-Baixa estatura para idade: 37,6% 
-Baixo peso para idade: 21,9% 
-Baixo peso para estatura: 17,3% 
-Associação estatística entre a diversidade 
de alimentos e o número de refeições por dia 
com a baixa estatura 
-Associação estatística entre a insegurança 
alimentar e o baixo peso para estatura 
-Ausência de associação estatística entre a 
insegurança alimentar com a baixa estatura 
para idade e o baixo peso para idade das 
crianças 

Sreeramareddy; Ramakrishmareddy; Subramaniam, 2015 

Crianças de 0 a 60 
meses (2.591) 

Nepal -Insegurança alimentar grave: 19,0% 
-Insegurança alimentar moderada: 23,2% 
-Baixa estatura para idade: 41,6% 
-Baixo peso para estatura: 11,5% 
-Baixo peso para idade: 8% 
-Associação estatística da insegurança 
alimentar com a baixa estatura e o baixo peso 
para idade 
-Ausência de associação estatística entre a 
insegurança alimentar e o baixo peso para 
estatura e IMC para idade  

Cuevas-Nasu et al., 2014 

Crianças menores de 
5 anos de idade 
(10.513) 

México -Insegurança alimentar: 75,7% (grave: 
11,1%; moderada: 20,2%; leve: 44,4%) 
-Baixo peso para idade: 2,8% 
-Déficit de estatura: 13,6% 
-Ausência de associação estatística entre 
excesso de peso e as diferentes categorias 
de insegurança alimentar 
-Maiores prevalências de desnutrição 
(IMC/Idade) e baixa estatura/idade no grupo 
com insegurança alimentar grave 
-A probabilidade de um pré-escolar 
apresentar baixo peso foi 2,17 vezes maior 
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em lares com insuficiência alimentar grave; 
tendência mostrada para a baixa estatura em 
relação à insegurança moderada e grave 
-Maiores prevalências de insegurança 
alimentar moderada e grave nas populações 
indígenas e dos menores quintis da situação 
socioeconômica 

Pirkle et al., 2014 

Crianças esquimós de 
Nunavik (194) 

Nunavik, 
Canadá 

-Insegurança alimentar: 49,7% 
-Depleção de ferro: 33,3% 
-Anemia: 12,6% 
-Deficiência de ferro: 8,7% 
-Baixa estatura: 18,7% 
-Ausência de associação estatística entre a 
insegurança alimentar com a depleção de 
ferro ou anemia por deficiência de ferro 
-Ausência de associação estatística entre a 
depleção de ferro, anemia e a estatura   
-Crianças em insegurança alimentar em 
média cerca de 2 cm menores do que 
crianças em segurança alimentar 

 

CONCLUSÕES  

 

Os trabalhos revisados apontam a renda, a 

participação em programas de transferência de renda e o 

crescimento linear da criança como determinantes mais 

recorrentes associados à insegurança alimentar.   
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RESUMO:Este estudo teve como objetivo verificar a percepção 

de acadêmicos da área de saúde da Universidade Federal da 

Paraíba - UFPB sobre maus-tratos infantis.Participaram da 

pesquisa 68 estudantes, sendo 30 do curso de Educação 

Física, 28 de Fisioterapia e 10 de Terapia Ocupacional. Os 

dados foram coletados por meio de um questionário estruturado 

e analisados pelo programa SPSS, versão 20.0.  A média da 

idade dos estudantes foi 24,1 anos, sendo 63,2% pertencentes 

ao sexo feminino. A maioria dos estudantes respondeu de 

forma incompleta a definição de maus-tratos infantis (69,4%). 

Em relação aos tipos de maus-tratos, a violência física foi a mais 

citada para todos os cursos analisados. A cárie dentária foi o 

sinal bucal indicativo de maus-tratos infantis mais mencionado 

pelos estudantes dos cursos de Terapia Ocupacional (60%) e 

Educação Física (50%), já no curso de Fisioterapia, foi a 

presença de úlceras bucais (42,8%). Dentre os sinais e 

sintomas corporais, o hematoma e/ou edema foram os mais 

citados pelos estudantes de todos os cursos. A maior parte dos 
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estudantes denunciaria ao Conselho Tutelar, diante de um caso 

de maus-tratos. Concluiu-se que acadêmicos da área de saúde 

da UFPB, possuem um conhecimento superficial acerca dos 

maus-tratos infantis, não podendo-se inferir que um curso foi 

superior ao outro. Há necessidade de maior abordagem sobre 

o tema na graduação. 

Palavras-chave:Violência doméstica. Maus-tratos infantis. 
Estudantes de ciências da saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os maus-tratos contra crianças e adolescentes 

representam um grave problema de saúde pública, devido às 

consequências negativas que provocam na qualidade de vida 

das vítimas e pelo grande impacto causado na 

morbimortalidade do país (MOREIRA et al., 2013). 

Estes podem ser definidos como uma ação ou omissão 

cometida por um indivíduo ou por qualquer sistema, programa, 

política ou procedimento, que possa resultar em prejuízos no 

desenvolvimento integral da criança e/ou afete a sua saúde, 

segurança e o seu bem-estar físico e emocional (ANTÃO, 

2013). A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a 

violência infantil, quanto à sua natureza, em física, psicológica, 

sexual e negligência (NUNES; SALES, 2016). 

No Brasil, a preocupação com os maus-tratos infantis, 

sob a visão da epidemiologia, teve início na década de 1990, 

quando houve a inclusão da violência na pauta da saúde 

pública (CALZA; DELL’AGLIO; SARRIERA, 2016). O Ministério 

da Saúde brasileiro, acompanhando as recomendações da 

OMS, assumiu a violência como um importante problema para 
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a saúde pública, definindo a obrigatoriedade da notificação 

compulsória, que compreende a comunicação de casos novos 

de doenças e agravos, incluindo a violência (VELOSO et al., 

2013). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma em 

seu 5º artigo que “nenhuma criança ou adolescente será objeto 

de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais”(BRASIL, 1990). 

A violência ainda faz parte da vida diária das crianças, 

não ocorrendo apenas nas ruas, mas também em seus próprios 

lares, em decorrência da ação de adultos, principalmente 

cuidadores, que supostamente deveriam protegê-las (BAZON; 

FALEIROS, 2013). 

Os profissionais de saúde, ao perceberem casos de 

violência contra crianças, não sabem como lidar com a 

situação, sendo uma deficiência que vem da formação 

acadêmica. Ocorre, ainda, o receio de informar às autoridades, 

pois os mesmos acabam não querendo se envolver legalmente, 

não confiam no serviço ou temem retaliação por parte do 

agressor (ROLIM et al., 2014; DESHPANDE et al., 2015). 

A escassez de informações estatísticas e 

epidemiológicas sobre a violência infantil reflete, em parte, a 

falta de notificação devido ao temor diante das implicações 

legais e à dificuldade em se diagnosticar corretamente os casos 

de maus-tratos (MARKOVIC et al., 2015). 

Nesse contexto de assistência à criança vitimizada, 

torna-se fundamental a formação dos profissionais de saúde 

para o cumprimento das responsabilidades profissional, legal e 

moral, familiarização com indicadores de abuso e abandono, 
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reconhecimento precoce e sua notificação, tratamento e 

encaminhamento para outros profissionais especializados, de 

maneira coerente e ágil, proporcionando, além da atenção às 

necessidades básicas, o apoio emocional e atenção para nunca 

omitir atos de violência contra a criança (EGRY et al., 2017).  

Esta pesquisa teve o objetivo de verificar o conhecimento 

e a atitude de concluintes da área de saúde da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) sobre a violência infantil, uma vez 

que os mesmos estão prestes a entrar no mercado de trabalho 

e desempenharão papel fundamental no reconhecimento 

precoce dos sinais e sintomas clínicos de maus-tratos infantis, 

auxiliando na manutenção da integridade física e mental das 

crianças. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde da UFPB,CAAE: 

55156516.6.0000.5188. 

Tratou-se de um estudo transversal, quantitativo e 

descritivo, com observação direta extensiva (LAKATOS; 

MARCONI, 2017). 

O universo foi composto pelos acadêmicos regularmente 

matriculados no oitavo período dos cursos de Terapia 

Ocupacional e Fisioterapia, e no sétimo período do curso de 

Educação Física pertencentes ao Centro de Ciências da Saúde 

(CCS), no Campus I da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), na cidade de João Pessoa - Paraíba. 

Os critérios de inclusão foram estar frequentando aulas 

no campus da UFPB e assinar o termo de Consentimento Livre 
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e Esclarecido. Os critérios de exclusão foram os estudantes que 

trancaram o semestre e/ou estão desblocados, e aqueles que, 

após três tentativas, não se encontraram em sala de aula.  

A amostra foi censitária.  

O curso de Fisioterapia tem duração mínima de dez 

semestres letivos e os cursos de Terapia Ocupacional e 

Educação Física de oito semestres letivos. O último período foi 

escolhido por estarem os estudantes prestes a se formar e 

entrar no mercado de trabalho. Porém, por motivos logísticos, a 

pesquisa foi aplicada aos estudantes do sétimo período de 

Educação Física e do oitavo período de Fisioterapia, visto que, 

após esses períodos, os mesmos ficam dispersos em seus 

estágios curriculares, impossibilitando a coleta dos dados. 

Foi utilizado um questionário estruturado, previamente 

validado, com perguntas objetivas e subjetivas sobre maus-

tratos infantis, baseado nos estudos de Correia e Serpa (2017), 

contendo questões referentes à caracterização da amostra 

(sexo, idade, curso e período), bem como à definição, 

classificação, sinais, sintomas e atitudes frente a casos de 

maus-tratos infantis.  

Tomando-se por base o conceito para maus-tratos da 

OMS, a definição de maus-tratos infantis foi considerada 

adequada quando estivessem presentes na resposta, não só a 

violência física, mas também, pelo menos, dois outros tipos de 

violências (sexual, psicológica ou negligência) (NUNES; 

SALES, 2016). Respostas que mencionaram apenas um ou 

dois tipos de maus-tratos foram consideradas incompletas. 

Os dados foram inicialmente organizados em uma 

planilha eletrônica. Realizou-se a estatística descritiva, 

utilizando-se o programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), versão 20.0. Os resultados foram 
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apresentados sob a forma de tabelas, em distribuição 

percentual e por números absolutos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa 68 estudantes, sendo 10 

(14,7%) do curso de Terapia Ocupacional, 28 (41,2%) do curso 

de Fisioterapia e 30 (44,1%) do curso de Educação Física. Não 

houve perda amostral. A idade variou entre 19 e 50 anos, com 

média de 24,1 (±4,5) anos. Entre os estudantes de Terapia 

Ocupacional, a idade variou de 21 a 50 anos, com média de 26 

(±4,8) anos, enquanto que entre os estudantes de Fisioterapia 

variou de 21 a 33 anos, com média de 23 (±2,4) anos e entre 

os de Educação Física variou de 19 a 34 anos, com média de 

24,6 (±3,7) anos. 

Os participantes foram predominantemente do sexo 

feminino (63,2%). Já em relação à faixa etária, a que 

predominou em ambos os cursos foi aquela entre 19 e 25 anos 

de idade, correspondendo a 80%, 89,3% e 66,7% dos 

estudantes dos cursos de Terapia Ocupacional, Fisioterapia e 

Educação Física, respectivamente.   

Na tabela 1, observa-se que mais de 90% dos 

estudantes responderam que são capazes de definir maus-

tratos infantis, porém, destes, apenas 30,6% teve a definição 

considerada adequada. Entre os estudantes de Educação 

Física, todos responderam ser capazes de definir os maus-

tratos, mas o percentual de respostas consideradas adequadas 

para essa definição foi de 23,3%. O curso que apresentou um 

maior percentual de estudantes que definiram maus-tratos 

infantis de forma adequada foi Terapia Ocupacional, com 

44,4%. 
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Ainda na mesma tabela, a maior parte dos acadêmicos 

(91,2%) afirmou ter capacidade de identificar maus-tratos 

infantis. O maior percentual observado para essa variável foi do 

curso de Educação Física (96,7%).  

 

Tabela 1: Distribuição em valores absolutos e percentuais 
da capacidade de definir e identificar e da definição dos 
maus-tratos infantis pelos cursos analisados. João Pessoa 
– Paraíba. 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 2017 
MTI: Maus-tratos infantis. 
(*): Apenas para os que responderam SIM na questão anterior.  

 

Verificou-se que a maioria dos estudantes respondeu 

saber definir maus-tratos infantis, no entanto, desse percentual, 

grande parte respondeu de maneira incompleta ao expressar 

com suas palavras a definição, denotando uma limitação no 

conhecimento ao relatar, muitas vezes, apenas a violência 

física sobre o que vem a ser os maus-tratos infantis.  

Resultados semelhantes foram encontrados no 

estudo realizado por Sousa et al. (2013) com acadêmicos do 

último ano do curso de Odontologia do Centro Universitário de 

João Pessoa (UNIPÊ), em que 79,7% afirmou ser capaz de 

Variável  Terapia 
Ocupacional 

Fisioterapia Educação 
Física 

TOTAL 

Capacidade de definir 
MTI 

n % n % n % n % 

Sim 9 90,0 23 82,2 30 100,0 62 91,1 
Não 1 10,0 5 17,8 0 0,0 6 8,9 
         
Definição de MTI*         
Adequada 4 44,4 8 34,8 7 23,3 19 30,6 

Incompleta 5 55,6 15 65,2 23 76,7 43 69,4 
         
Capacidade de 
identificar MTI 
Sim                                              
Não 
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definir maus-tratos infantis, mas nenhum foi capaz de responder 

de forma correta. Já o estudo de Gomes et al. (2011), que teve 

metodologia semelhante, sendo realizado com acadêmicos do 

quarto e quinto anos do curso de Odontologia da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB), mostrou que, dentre os 

acadêmicos que afirmaram ser capazes de definir maus-tratos, 

66,4% definiu corretamente. 

Interessante que todos os alunos de Educação Física 

afirmaram saber definir os maus-tratos infantis, contrapondo-se 

ao percentual de apenas 23,3% de respostas consideradas 

adequadas. Outros estudos corroboram essa discrepância da 

definição do acadêmico em relação ao padrão ouro adotado, 

tornando grande a porcentagem de respostas 

parciais/inadequadas/incompletas ou incorretas (SILVA 

JUNIOR et al., 2015). 

Em relação à capacidade de identificar casos de 

maus-tratos infantis, 91,2% dos estudantes responderam estar 

aptos a reconhecer crianças violentadas, corroborando o 

estudo de Busato, Pereira e Guaré (2018), realizado com 

estudantes de Odontologia da Universidade do Planalto 

catarinense e da Universidade Federal do Espírito Santo,no 

qual verificou-se que de 363 alunos pesquisados, 86,8% 

consideravam-seaptos a identifcar casos de maus-tratos 

infantis.Contrariamente a esses estudos, Koifman; Menezes e 

Bohrer (2012) verificaram que nenhum aluno do 3° e 4° anos de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 

Niterói - RJ, relatou se sentir preparado para identificar as 

agressões. 

Na tabela 2, percebe-se que, para ambos os cursos, o 

tipo de violência infantil mais conhecido foi o físico, com 

percentual de 80% para o curso de Terapia Ocupacional, 89,3% 
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para Fisioterapia e 83,3% para Educação Física. Já a violência 

sexual foi a menos citada pelos estudantes dos três cursos 

pesquisados, com percentual de 30% para o curso de Terapia 

Ocupacional, 39,3% para Fisioterapia e 6,7% para Educação 

Física.  

Ao analisar os tipos de maus-tratos infantis citados, 

nota-se que a maioria dos estudantes dos cursos de Terapia 

Ocupacional e Fisioterapia citaram três tipos, com percentuais 

de 40% e 39,3%, respectivamente, enquanto que, entre os 

estudantes de Educação Física, a maioria (50%) citou dois tipos 

de maus-tratos infantis. Apenas o curso de Fisioterapia teve 

respostas contendo os quatro tipos de maus-tratos infantis, com 

percentual de 10,7% (tabela 2).  

 

Tabela 2. Distribuição dos tipos de maus-tratos infantis de 
acordo com os cursos analisados. João Pessoa – Paraíba. 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 2017 
MTI: Maus-tratos infantis.                

Variável  Terapia 
Ocupacional 

Fisioterapia Educação Física 

Tipos de MTI que conhece* n % n % n % 

Físico 8 80,0 25 89,3 25 83,3 

Psicológico 4 40,0 20 71,4 18 60,0 

Negligência 4 40,0 12 42,8 16 53,3 

Sexual 3 30,0 11 39,3 2 6,7 

Não respondeu 2 20,0 1 3,6 2 6,7 

       

Quantidade de tipos de MTI 
citados 

      

Um 1 10,0 3 10,7 4 13,3 

Dois 3 30,0 10 35,7 15 50,0 

Três 4 40,0 11 39,3 9 30,0 

Quatro 0 0,0 3 10,7 0 0,0 
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(*): Possibilidade de mais de uma resposta. 
 

Quanto aos tipos de maus-tratos infantis que conheciam, 

o físico foi o mais citado pelos acadêmicos dos três cursos 

pesquisados, enquanto que a violência sexual foi a menos 

mencionada, contrapondo-se ao estudo de Brienze et al. 

(2017), realizado com estudantes de medicina de períodos 

variados dasFaculdades Integradas Padre Albino, em 

Catanduva – SP, em que o abuso sexual foi o mais citado, com 

um percentual de 99,7%, seguido da violência física e da 

negligência, com 98,9% e 92,7%, respectivamente.  

O fato da violência sexual não ser tão mencionada 

quanto às demais pode estar auxiliando para uma maior falha 

no registro desses casos, ou seja, uma subnotificação, como 

mostrado no estudo de Sousa et al. (2015), em que foi verificado 

uma menor proporção (2,6%) de notificações de violência 

sexual contra crianças no estado da Paraíba, entre 2010 e 

2013. 

Somente o curso de Fisioterapia apresentou 

respostas contendo todos os tipos de maus-tratos infantis. 

Sousa et al. (2013) verificaram que 45,8% dos estudantes 

envolvidos na sua pesquisa afirmaram saber classificar os tipos 

de maus-tratos, porém, apenas 3,7% citou os quatro tipos.  

Conforme a tabela 3, a cárie dentária foi o sinal bucal 

mais mencionado pelos estudantes dos cursos de Terapia 

Ocupacional e Educação Física, com percentuais de 60% e 

50%, respectivamente. Em relação aos sinais e sintomas 

corporais, a presença de hematomas e/ou edemas foi a 

resposta dada com maior frequência por os cursos 

pesquisados, com percentuais de 80% paraTerapia 

Ocupacional e Educação Física, e 85,7% para Fisioterapia. 
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Tabela 3. Distribuição dos sinais e sintomas bucais e 
corporais. João Pessoa – PB. 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 2017 
(*): Possibilidade de mais de uma resposta. 

Variável  Terapia 
Ocupacional 

Fisioterapia Educação Física 

Sinais/Sintomas Bucais* n % n    % n % 

Cárie dentária 6 60,0 10 35,7 15 50,0 

Afta/herpes labial 2 20,0 1 3,6 3 10,0 

Falta de higiene bucal 2 20,0 6 21,4 9 30,0 

Ausência/perda de dentes  

2 20,0 3 10,7 3 10,0 

Fratura dentária  0 0,0 5 17,8 9 30,0 

Hematomas/edemas 4 40,0 11 39,3 6 20,0 

Escoriações bucais 3 30,0 0 0,0 0 0,0 

Queimaduras 0 0,0 1 3,6 1 3,3 

Sangramento 0 0,0 1 3,6 1 3,3 

Dor  0 0,0 0 0,0 1 3,3 

Cortes/fissuras 3 30,0 5 17,8 3 10,0 

Úlceras bucais  0 0,0 12 42,8 7 23,3 

Fratura de mandíbula  0 0,0 1 3,6 1 3,3 

       

Sinais/Sintomas Corporais*       

Hematomas/edemas  8 80,0 24 85,7 24 80,0 

Dermatites  2 20,0 1 3,6 2 6,6 

Desnutrição 1 10,0 2 7,1 4 13,3 

Falta de higiene corporal 1 10,0 2 7,1 5 16,6 

Escoriações 4 40,0 1 3,6 2 6,6 

Dor 2 20,0 4 14,3 1 3,3 

Queimaduras  0 0,0 0 0,0 1 3,3 

Atraso no desenvolvimento  

0 0,0 0 0,0 2 6,6 

Cortes 1 10,0 4 14,3 4 13,3 

Marcas de agressão 2 20,0 2 7,1 3 10,0 

Fraturas ósseas  1 10,0 1 3,6 2 6,6 

Marcas de mordida  0 0,0 1 3,6 0 0,0 

Problemas comportamentais 1 10,0 8 28,6 4 13,3 

Feridas 0 0,0 8 28,6 5 16,6 

Cicatrizes 0 0,0 2 7,1 4 13,3 
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Dentre os sinais e sintomas bucais, a cárie dentária foi 

o mais citado pelos estudantes de Terapia Ocupacional e 

Educação Física, sendo mais evidenciado por esses cursos do 

que pelos estudantes de Odontologia, também da UFPB, em 

que foi mencionado por apenas 4,4%, observado no estudo de 

Correia (2016). 

Quanto aos sinais e sintomas corporais, os mais 

citados foram hematomas e/ou edemas. Isso corrobora o 

estudo de Gomes et al. (2011), em que a maioria dos 

estudantes de Odontologia da UEPB (70,9%) citaram esses 

mesmos sinais.  

A maior parte dos alunos dos três cursos pesquisados 

respondeu saber agir diante de um caso de violência contra 

crianças, sendo o maior percentual encontrado no curso de 

Terapia Ocupacional (70%). Os três cursos tiveram denúncia às 

autoridades competentes como conduta mais citada diante de 

um caso de maus-tratos na infância. No curso de Terapia 

Ocupacional, todos os alunos que responderam que sabem 

como agir mencionaram a denúncia como conduta a ser tomada 

(tabela 4). 

Ainda na tabela 4, nos três cursos pesquisados, a 

maioria dos alunos respondeu conhecer algum órgão de 

proteção à criança, com um percentual de 100% para os 

estudantes de terapia ocupacional. Destes, a maior parte de 

todos os cursos respondeu conhecer o Conselho Tutelar. 

Foram citados ainda Delegacia de Polícia, CRAS/CREA e Vara 

da Infância e Juventude.Mencionaram também CAPS (Centro 

de Atenção Psicossocial) e ECA. 
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Tabela 4. Distribuição das condutas dos acadêmicos diante de 
casos de maus-tratos infantis. João Pessoa - Paraíba. 

Fonte: Dados da própria pesquisa. 2017  
(*): Apenas para os que responderam SIM na questão anterior. 
(**): Apenas para os que responderam SIM na questão anterior e 

possibilidade de mais de uma resposta. 

 

A maior parte dos estudantes dos três cursos respondeu 

saber como agir diante de um caso de maus-tratos infantis, 

concordando com o estudo de Sousa et al. (2013), em que 78% 

dos estudantes pesquisados também afirmaram saber agir.  

A maioria dos estudantes conheciam algum órgão de 

proteção à criança e ao adolescente. Já no estudo de Moreira 

et al. (2015), de 212 cirurgiões dentistas de unidades de saúde 

pesquisados em 85 municípios cearenses, 78,3% não 

conheciam nenhum órgão. 

Variável  Terapia 
Ocupacional 

Fisioterapia Educação Física 

Sabe como agir? n % n % n % 

Sim 7 70,0 17 60,7 16 53,3 

Não 3 30,0 11 39,3 14 46,7 

       

O que faria?*       

Denúncia  7 100,0 16 94,1 15 93,8 

Conversa com os  
pais/responsáveis 

 
0 

 
0,0 

 
1 

 
5,9 

 
1 

 
6,2 

       

Conhece algum órgão 
de proteção à criança? 

      

Sim  10 100,0 20 71,4 18 60,0 

Não 0 0,0 8 28,6 12 40,0 

       

Quais órgãos conhece?**       

Conselho Tutelar  8 80,0 18 90,0 11 61,1 

Delegacia de Polícia 0 0,0 4 20,0 2 11,1 

CRAS/CREAS 2 20,0 1 5,0 0 0,0 

Vara da Infância e Juventude 1 10,0 0 0,0 2 11,1 
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Dos estudantes que relataram conhecer algum Órgão 

de proteção à criança, a maioria dos três cursos citou o 

Conselho Tutelar. 

O Conselho Tutelar também foi o Órgão para 

notificação mais mencionado nos estudos de Matos et al. 

(2013), com 53,5%, de Silva Júnior et al. (2015), com 72% e de 

Souza (2015), com 76,9%. 

Já no estudo de Moreira et al. (2013), realizado  com 

profissionais da Equipe de Saúde da Família, de municípios da 

região metropolitana de Fortaleza - CE, constatou-se que 

88,2% dos profissionais não conhece nenhuma instituição de 

assistência à vítima de violência. No presente estudo, o 

percentual mais significativo de estudantes que não conhecem 

nenhum órgão foi do curso de Educação Física (40%).  

Pela tabela 5, verifica-se que todos os estudantes de 

Terapia Ocupacional consideram importante a abordagem do 

tema durante o curso de graduação e 80% respondeu ter 

interesse em receber uma capacitação sobre o assunto. No 

curso de Fisioterapia, todos os alunos acham importante o 

conhecimento sobre os maus-tratos infantis na graduação e têm 

interesse em receber uma capacitação. Já no curso de 

Educação Física, dois alunos (6,7%) não consideram 

importante a abordagem desse tema e 90% se interessam em 

receber capacitação. Dentre os pesquisados que já se 

depararam com casos de maus-tratos, destaca-se os 

estudantes de Terapia Ocupacional, com percentual de 50%, já 

os estudantes de Fisioterapia e Educação Física tiveram 

percentuais semelhantes para essa variável, 10,7% e 13,3%, 

respectivamente.  

Na mesma tabela, a maior parte dos estudantes de 

Terapia Ocupacional e Fisioterapia (60% e 53,5%, 
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respectivamente) afirmaram ter um conhecimento técnico 

razoável para atuar em casos de maus-tratos infantis, enquanto 

que, entre os estudantes de Educação Física, a maioria (43,4%) 

respondeu ter um conhecimento técnico fraco sobre o assunto. 

Dos três cursos analisados, o maior percentual de alunos que 

considera ter um conhecimento bom foi de Terapia 

Ocupacional, com 30%, em Fisioterapia e Educação Física 

somente 3,6% e 3,3%, respectivamente, responderam ter um 

conhecimento bom acerca do tema. 

 
Tabela 5. Distribuição dos acadêmicos quanto à importância do 
tema na graduação, à atuação em casos de maus-tratos infantis 
e ao interesse em receber capacitação. João Pessoa – Paraíba. 

Variável  Terapia 

Ocupacional 

Fisioterapia Educação 

Física 

TOTAL 

Importância da 

abordagem do tema 

na graduação 

n % n % n % n % 

Sim 10 100,0 28 100,0 28 93,3 66 97,1 

Não 0 0,0 0 0,0 2 6,7 2 2,9 

         

Já se deparou com 

casos de MTI? 

        

Sim 5 50,0 3 10,7 4 13,3 12 17,6 

Não 5 50,0 25 89,3 26 86,7 56 82,4 

         

Autoavaliação do 

conhecimento 

técnico para atuar em 

caso de MTI 

        

Insuficiente 0 0,0 4 14,3 7 23,3 11 16,2 

Fraco 1 10,0 8 28,6 13 43,4 22 32,3 

Razoável 6 60,0 15 53,5 9 30,0 30 44,1 
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Fonte: Dados da própria pesquisa. 2017 
MTI: Maus-tratos infantis.  

No presente estudo, 82,4% do total de estudantes relatou 

nunca ter se deparado com casos de maus-tratos infantis, 

resultado semelhante ao encontrado no estudo de Moreira et al. 

(2013), em que 62,8% dos profissionais afirmaram nunca terem 

atendido criança vítima de violência. 

O conhecimento acerca do tema “maus-tratos infantis” foi 

considerado de relevância por 97,1% dos estudantes, o que, 

possivelmente, levou a um percentual semelhante de 

estudantes que se interessam em receber capacitação (92,6%), 

estando de acordo com o trabalho de Correia (2016) e Massoni 

et al. (2014). 

Ainda há muito o que ser superado no combate à 

violência contra crianças e adolescentes, havendo a 

necessidade de novas pesquisas relacionadas ao tema na área 

de saúde, como também a divulgação dos resultados dessas 

pesquisas fora do âmbito acadêmico. Além disso, foi 

demonstrada a importância de contemplar, na formação 

acadêmica dos profissionais, conteúdos relacionados com os 

maus-tratos contra crianças e adolescentes, visto que, em 

geral, existe uma abordagem insuficiente deste assunto nas 

Instituições de Ensino Superior 

 

  

Bom 3 30,0 1 3,6 1 3,3 5 7,4 

         

Interesse em receber 

capacitação 

        

Sim 8 80,0 28 100,0 27 90,0 63 92,6 

Não 2 20,0 0 0,0 3 10,0 5 7,4 
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CONCLUSÕES  

  

Concluíu-se que a maioria dos estudantes definiu os 

maus-tratos infantis de forma incompleta, tendo o curso de 

Terapia Ocupacional o maior percentual de definições 

adequadas; a violência física foi a mais citada e a sexual a 

menos mencionada, por todos os cursos. Somente os 

acadêmicos do curso de Fisioterapia citaram os quatro tipos de 

maus-tratos infantis; em relação aos sinais e sintomas bucais, 

a cárie dentária foi o mais citado entre os cursos de Terapia 

Ocupacional e Educação Física, e a presença de úlceras pelos 

estudantes de Fisioterapia. Já os sinais e sintomas corporais 

mais citados pelos três cursos foram hematomas e/ou edemas; 

a denúncia configurou a principal conduta dos acadêmicos em 

casos de suspeita de violência infantil, sendo o Conselho 

Tutelar o órgão de proteção à criança mais mencionado; a 

maior parte dos acadêmicos mostrou interesse em receber 

capacitação sobre o tema.  
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RESUMO: O zika vírus é um arbovírus da família Flaviviridae e 
gênero Flavivírus. Seu ácido nucléico é do tipo RNA e a 
transmissão vetorial do vírus se dá pelas fêmeas que estiverem 
infectadas. Nesse contexto, nos últimos anos tem-se observado 
uma intrínseca relação entre a infecção materna por zika e a 
microcefalia. Assim, surge o questionamento de que o leite 
materno pode ser uma fonte de infecção. Este artigo foi 
abalizado pelas questões norteadoras: “Quais as principais 
características do zika vírus, seu mecanismo patogênico na 
transmissão vertical e as principais consequências para os 
neonatos de mães infectadas?” Trata-se de um estudo 
descritivo, com abordagem qualitativa. Foi realizada uma busca 
eletrônica na Biblioteca virtual de saúde, selecionando-se as 
bases de dados Scielo, LILACS, BVS E PUBMED. O objetivo 
geral desse estudo de revisão é reunir literatura pertinente para 
caracterizar o zika vírus quanto ao seu material genético e sua 
patogenicidade, abordar as principais formas de transmissão, 
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investigando se há relatos de transmissão via leite materno. Os 
objetivos específicos são: discutir a importância dos métodos 
de diagnóstico precoce e descrever os mecanismos 
patogênicos e suas consequências em neonatos de mães 
infectadas durante a gestação, em especial a microcefalia. Foi 
possível concluir que infecção pelo vírus zika gera sinais e 
sintomas incapacitantes e não há relatos na literatura de 
transmissão viral via leite materno. 
Palavras-chave: Zika vírus. Leite materno. Transmissão. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O zika vírus foi introduzido no Brasil principalmente a 

partir da copa do mundo no ano de 2014, e desde então tem 

atingido milhares de pessoas, provocando uma infecção 

autolimitante, que causa febre, dores articulares e irritação na 

pele. Por ser uma doença relativamente recente, não existem 

maiores comprovações das suas consequências a longo prazo. 

Porém, sabe-se que este vírus é transmitido através da picada 

de mosquito do gênero Aedes infectado, e, além disso, estudos 

têm comprovado a relação entre a infecção na gestação e o 

desenvolvimento de doenças como a microcefalia.  

Nesse sentido, a partir do conhecimento detalhado da 

transmissão do vírus, sua patogenicidade e consequências no 

organismo humano, é possível desenvolver métodos 

específicos de tratamento e reduzir consideravelmente os 

casos da doença. Portanto, fica evidente a suma importância de 

estudos nesse sentido.  

Assim, a partir do conhecimento de ciclos naturais de 

manutenção, pode-se entender melhor os mecanismos que 

impulsionam a emergência dos arbovírus, além de informações 
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importantes sobre a dinâmica de transmissão da doença 

(MARKLEWITZ; JUNGLEN, 2018). Partindo-se deste 

pressuposto, evidencia-se a importância do conhecimento 

acerca do vírus, tendo em vista que pode prevenir complicações 

futuras, e da prevenção da infecção, principalmente no período 

a gravidez, durante o pré-natal, tendo em vista a forte relação 

do vírus com a microcefalia e outras complicações. 

Entretanto, a atual forma de transmissão da infecção 

geral do vírus tem levantado a questão da transmissão também 

acontecer durante a amamentação, sabendo-se que é uma 

prática essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento de 

bebês e crianças. Porém, até então não existem quaisquer 

relatórios documentados de que o vírus Zika seja transmitido 

aos bebês pelo aleitamento materno. Em relação a esse 

arbovírus, vale salientar que desconhece-se a frequência de 

detecção do vírus, a sua cinética e o tamanho da carga viral 

específica no leite materno (OMS, 2016). Portanto, ainda são 

nessários mais estudos que investiguem a fundo a composição 

do leite materno de mães infectadas durante a gestação. 

O vírus é de descoberta recente, sendo o Brasil o país 

mais atingido atualmente. A maior parte dos casos apresenta 

infecção subclínica, o que leva os pacientes a não procurarem 

um serviço de saúde (MENEZES, et. al. 2016), e 

consequentemente, por não realizarem tratamento adequado, 

as consequências da doença tornam-se um agravante. 

Nesse sentido, em relação à sintomatologia por vezes  

inaparente ou inespecífica, confunde-se com outras doenças 

como a dengue e a Chikunguya. Em relação aos achados 

clínicos, associados à realidade dos pacientes que ao 

apresentar sintomas leves não procuram atendimento de 
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saúde, somando-se a isso a indisponibilidade de testes 

diagnósticos específicos nas unidades hospitalares, são fatores 

que contribuem para a falta real de conhecimento da febre do 

vírus Zika e suas demais manifestações clínicas (LUZ et al., 

2015), o que evidencia a necessidade de maior capacitação 

profissional em reconhecer os sintomas e orientar os 

acometidos, além da ampliação testes laboratoriais. 

Assim, o que tem sido bastante discutido entre os 

pesquisadores, é a infecção em gestantes pelo Zika e o 

aparecimento de microcefalia em recém-nascidos, que pelo 

número de casos ocorridos no país, ainda há de considerar a 

implicação desse vírus com este distúrbio (LUZ et al., 2015). 

Dessa forma, há evidências clínicas suficientes que comprovam 

esta relação, constatando-se que os recém nascidos são 

comprometidos principalmente no seu desenvolvimento 

neuropsicomotor. 

A microcefalia é uma malformação congênita na qual o 

cérebro não se desenvolve adequadamente, apresentando um 

tamanho menor do que o esperado. Assim, há evidências 

clínicas suficientes que comprovam a relação desse distúrbio 

com a infecção na gestação, porém, novas pesquisas precisam 

ser desenvolvidas, tanto para evidenciar o mecanismo extato 

de desenvolvimento da doença, como para assim poderem ser 

desenvolvidos tratamentos de reabilitação e prevenção da 

transmissão. 

Diante do exposto, apresenta-se neste estudo uma 

revisão bibliográfica que teve como objetivo geral reunir 

literatura pertinente acerca da temática – a patogenicidade e a 

transmissibilidade do zika vírus, com destaque para a possível 

transmissão vertical pelo leite materno - e como objetivos 
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específicos – Caracterizar o Zika Vírus quanto ao seu material 

genético e características celulares, abordar as principais 

formas de transmissão do Zika Vírus, descrever sua 

patogenicidade e consequências para os neonatos de mães 

infectadas na gestação, abordar a importância do diagnóstico 

laboratorial precoce. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada pesquisa bibliográfica para a busca de 

dados, utilizando-se os descritores selecionados previamente 

no Descritores de Ciências da Saúde (Decs): “Vírus Zika”, “leite 

materno” e “transmissão”, na qual foram utilizados documentos 

e periódicos disponíveis nas bases de dados: SciELO, LILACS, 

PubMed e BVS; e em livros e cartilhas. 

 Os critérios de inclusão foram: artigos publicados e 

disponíveis na íntegra; em idiomas português, inglês e 

espanhol; estudos epidemiológicos, experimentais (seres 

humanos e animais), relato de caso, além de  cartilhas e 

livros, publicados entre os anos de 2015 a 2018, sendo 

selecionados todos relacionados ao vírus zika e/ou com o 

aleitamento materno. 

Os critérios de exclusão foram: artigos publicados em 

anos inferiores ao estabelecido, aqueles que não estavam 

disponíveis, sem acesso ao texto por completo, os que não 

correspondiam com o vírus zika e os que relatavam doenças de 

transmissão pelo leite por outros vírus. 

 

Para realizar a revisão bibliográfica seguimos as etapas 

preconizadas por Botelho Cunha e Macedo (2011):  
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1º etapa: Identificação do tema e seleção da questão de 

pesquisa; 2ª etapa: Estabelecimento dos critérios de inclusão e 

exclusão; 3ª etapa: identificação dos estudos pré-selecionados 

e selecionados; 4ª etapa: Categorização dos estudos 

selecionados; 5ª etapa: Análise e interpretação dos resultados; 

6ª etapa: Apresentação da revisão síntese do conhecimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização do zika vírus  

 

O vírus ZIKA é um arbovírus da família Flaviviridae e 

gênero Flavivírus. Seu ácido nucléico é do tipo RNA vírus, com 

genoma de 11 kilobases de tamanho, contendo 10.794 

nucleotídeos, codificando 3.419 aminoácidos (RODRIGUES et 

al., 2016). O ZIKA é envelopado e contém um capsídeo 

icosaédrico, assim como todos da família Flaviviridae . O vírus 

é relacionado com o Spondweni vírus, o RNA é de fita simples 

e polaridade positiva. No genoma existe uma região 5´ e 3´ não 

traduzida flanqueando uma região codificadora que sintetiza 3 

proteínas estruturais (do capsídeo, pré- membrana/membrana 

e do envelope) e 7 proteínas não-estruturais (NS1, NS2A, 

NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5) (DULGHEROFF et al., 2016). 

O vírus zika foi isolado pela primeira vez no final da 

década de 1940, a partir de macacos Rhesus, na floresta Zika, 

em Uganda, o que denominou seu nome (Conselho Regional 

de Fármácia do Estado de São Paulo - CRFSP, 2016). Estudos 

filogenéticos demonstraram que a cepa emergente isolada no 

Brasil é igual à descrita em casos analisados na Polinésia 

Francesa e que se disseminou para as ilhas do Oceano 



PATOGÊNESE, TRANSMISSÃO VERTICAL DO ZIKA VÍRUS E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS PARA OS NEONATOS DE MÃES INFECTADAS NA 

GESTAÇÃO : UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

392 
 

Pacífico, ambas derivadas de linhagem asiática (RODRIGUES 

et al., 2016).  Sua primeira ocorrência no Brasil aconteceu no 

final de 2014, provavelmente introduzida durante a Copa do 

Mundo e, em meados de 2015 (CRFSP, 2016). Tem-se 

assumido que o vírus Zika foi introduzido no Brasil uma vez que 

foi verificado, durante este período de evento esportivo, um 

grande número de turistas asiáticos e africanos (RODRIGUES 

et al., 2016).  

Nesse contexto, a infecção pelo vírus Zika em humanos 

apresenta manifestações clínicas em pequena porcentagem, 

sendo mais frequente a infecção assintomática (RODRIGUES 

et al., 2016). É de suma importância que se realizem estudos 

em sistemas multi-hospedeiro e multi-patógenos em 

comunidades naturais para identificar os processos 

subjacentes para o controle do risco de infecção 

(MARKLEWITZ; JUNGLEN, 2018). 

Em relação à sintomatologia, o vírus Zika causa uma doença 

febril aguda, autolimitada, sem registro de mortes. Também 

causa exantema maculopapular, artralgia, mialgia, cefaléia e 

hiperemia conjuntival. Os sintomas menos frequentes são 

inchaço no corpo, dor retro-orbital, anorexia, dor de garganta, 

tosse seca e vômitos. Outros sintomas menos frequentes 

incluem odinofagia e alterações gastrointestinais. Os sintomas 

desaparecem de três a sete dias, embora a artralgia possa 

apresentar maior duração (até 30 dias) (CRFSP, 2016; 

RODRIGUES et al., 2016). 
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Transmissão do zika vírus 

 

No ano de 2015 foi confirmada a transmissão do vírus 

Zika no Nordeste do Brasil a partir de isolamento viral em casos 

suspeitos de dengue.  O Ministério da Saúde do Brasil publicou 

recentemente uma nota confirmando que vários casos de 

infecção já haviam sido diagnosticados em mais de oito estados 

do país, compreendendo as regiões norte, nordeste e sudeste 

do país (PINTO JUNIOR et al., 2015).  

Diante disso, os vetores de grande importância para o 

vírus Zika são os mosquitos do gênero Aedes. No Brasil, o 

Aedes aegypti é o vetor urbano do vírus Zika, em consequência 

de sua ampla distribuição em regiões tropicais e subtropicais 

(RODRIGUES et al., 2016). 

A competência vetorial para transmissão do ZIKA pelo 

Ae. aegypti  impõe grande preocupação para a saúde pública 

do Brasil e os demais países. Este mosquito está distribuído em 

várias zonas, abrangendo assim um enorme contingente de 

indivíduos suscetíveis. A transmissão vetorial se dá 

exclusivamente pelas fêmeas que estiverem infectadas 

(CRFSP, 2016; JUNIOR et al., 2016). 

A Transmissão vetorial é feita da seguinte maneira: Ae. 

aegypti  infectado após fazer a sucção do sangue de uma 

pessoa doente que está com vírus na circulação sanguínea, 

torna-se infectado, mas ainda não está apto a transmitir o vírus. 

O vírus que chegou ao estômago do mosquito se dissemina 

pelo organismo, se multiplica e chega às glândulas salivares. 

Esse acontecimento demora entre dez a doze dias. O mosquito 

pode ser chamado infectivo, estando apto a transmitir o vírus, o 

qual é introduzido no ser humano por meio da saliva do 
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mosquito através da injeção na corrente sanguínea (CRFSP, 

2016).  

Existem outras vias de transmissão do vírus zika além da 

hematogênica, sendo a principal que está sendo estudada 

recentemente a transmissão da mãe para o feto, e já foi descrita 

também a transmissão sexual. O Zika pode ser transmitido por 

acidente de laboratório, transfusão sanguínea e transplante de 

sangue, como sugerem alguns autores (DULGHEROFF et al., 

2016), mas não há confirmação da transmissão via leite 

materno.  

As recomendações para prevenir a transmissão sexual 

do zika impõem lacunas que proporcionam uma oportunidade 

no desenvolvimento de iniciativas de planejamento familiar e a 

disponibilidade de vários contraceptivos acessíveis à população 

(NGUYEN; SCHICKLER, 2018). 

Porém, não existe tratamento medicamentoso específico 

para a infecção. É recomendado repouso, hidratação oral e uso 

de medicamentos sintomáticos, como analgésicos e 

antitérmicos. Anti-histamínicos orais são recomendados para o 

controle do prurido. Antiinflamatórios (AINEs) não devem ser 

usados até que o diagnóstico de dengue seja excluído, e nem 

em gestantes com mais de trinta e duas semanas, pois há risco 

de fechamento precoce do ducto arterial. Em crianças menores 

de doze anos o uso de ácido acetilsalicílico deve ser evitado 

pois há risco de desenvolvimento da síndrome de Reye (OMS, 

2016). 

Portanto, devido a transmissão da doença ser 

predominantemente via vetorial, é de suma importância que 

seja realizado o controle da proliferação do Aedes aegypti. 

Nesse contexto, locais de precárias condições ambientais e de 
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saneamento básico estão mais vulneráveis à exposição ao 

vetor. Assim, medidas de saneamento básico são essenciais 

como forma de prevenção. 

 

Transmissão vertical do zika vírus pelo leite materno 

 

As atuais pesquisas mostram que a presença do vírus 

zika já foi evidenciada por meio da detecção do RNA viral no 

leite materno de mulheres com quadro agudo de infecção, 

porém são inespecíficos, não determinando a carga viral exata 

e não existem ainda casos relatados e confirmados na literatura 

de transmissão desse vírus através da amamentação. Assim, 

continua a ser mantida a orientação dos órgãos públicos de 

saúde da manutenção do aleitamento materno devido aos 

grandes benefícios da amamentação prevalecerem sobre os 

riscos de uma transmissão do vírus pelo leite materno, até 

recentemente não documentada (FALCÃO, et al., 2016). 

Mann et al., (2018) predizem que embora as evidências 

mostrem que os flavivírus possam ocasionalmente estar 

presentes no leite humano, há evidências muito limitadas de 

risco de transmissão de flavivírus através do leite humano para 

bebês. No entanto, pesquisas já foram feitas nas quais foi 

demonstrado que o vírus zika é inativado no leite materno após 

armazenamento prolongado ou pasteurização. A pasteurização 

do leite reduziu a infectividade do vírus abaixo do limiar de 

detecção (PFAENDER et. al. 2017). 

Blohm et al., (2017) detectaram as primeiras sequências 

reportadas de transmissão pós-natal completas de genoma, as 

quais foram obtidas do vírus Zika isolado do leite materno de 

uma paciente venezuelana e seu filho, que oferecia 
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amamentação exclusiva na época. Mais pesquisas, no entanto, 

são necessárias em relação à transmissibilidade do Zika vírus 

através do leite materno e sua persistência (CALVET et al., 

2018).  

Hagmann (2017) fez um estudo no qual conclui que a 

maioria das crianças com infecção não congênita por Zika vírus 

são assintomáticas ou são afetados por uma doença 

geralmente leve e autolimitada. A transmissão dos anticorpos 

para o leite materno acontece por meio da IgA, que confere 

imunidade passiva. A presença de anticorpos IgA, IgM e IgG 

contra flavivírus já foi detectada no leite materno (COLT et. Al. 

2017). 

Cavalcanti et al., (2017) relataram quatro mães com 

infecção comprovada em laboratório, das quais três não 

evoluíram com microcefalia devido à amamentação, apesar de 

viremia materna detectável e virúria, a presença de 

derramamento de RNA viral, e o isolamento de partículas 

infecciosas em uma amostra de leite. Assim os mesmos 

sustentam que os resultados sugerem que a presença de 

partículas infectantes no leite materno pode não ser o suficiente 

para a eficiente transmissão perinatal do Zika vírus. 

Portanto, evidencia-se que ainda é inconclusiva a 

hipótese de transmissão do vírus via leite materno, uma vez que 

não foram encontrados estudos que relatassem tal caso. 

 

A microcefalia e a infecção pelo zika vírus 

 

Durante a epidemia brasileira de Zika, os casos 

suspeitos de microcefalia aumentaram em 20 vezes. 

Normalmente, os flavivírus não são reconhecidos por causarem 
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microcefalia, no entanto o ZIKAV foi constatado em casos 

recentes de microcefalia. Dessa forma, mulheres grávidas 

estão suscetíveis à infecção em qualquer trimeste da gestação 

(COLT et. al. 2017), porém, a microcefalia está associada 

instrinsecamente a gestantes que adquiriram a infecção no 

primeiro trimestre. 

A microcefalia refere-se à malformação congênita na 

qual o recém-nascido possui perímetro cefálico igual ou menor 

que 33 cm, avaliado por ultrassonografia após o parto. Existiu 

no ano de 2016 uma verificação de duas mulheres grávidas do 

estado da Paraíba, na região nordeste, cujos fetos foram 

diagnosticados com microcefalia, uma vez que estas mulheres 

apresentaram sintomas relacionados com a infecção pelo vírus 

Zika. Assim, percebeu-se um aumento nos casos de 

microcefalia e outras malformações, principalmente nas regiões 

em que houve surto da doença. Dessa maneira, foram iniciados 

estudos de grande valia para verificar se existe uma relação 

entre o zika vírus e a microcefalia e outras doenças, mostrando 

que ainda há muito a que se conhecer sobre esse vírus. 

(RODRIGUES et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2016; CRFSP, 

2016). 

Nesse sentido, em 2013, na Polinésia Francesa, foram 

identificadas duas mães com seus recém-nascidos infectados 

pelo ZIKAV, o que pode ter ocorrido por via transplacentária ou 

no momento do parto. Em decorrência disso, desde 2015 o 

Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais têm investido 

em pesquisas para investigar as possíveis causas do aumento 

no número de casos de microcefalia. Assim, o Ministério da 

Saúde declarou emergência de saúde pública em âmbito 

nacional (ABREU; NOVAES; GUIMARÃES, 2016). 
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Oliveira Melo et. al., (2016) destacam que é possível que 

os casos notificados de microcefalia representem apenas as 

crianças mais severamente afetadas e que os recém-nascidos 

não afetados ou atingidos em outros órgãos com doenças 

menos graves ainda não foram diagnosticados. 

Dessa forma, conheceu-se a maior relação entre os 

casos de microcefalia e infecção pelo zika vírus após 

investigação de prontuários e entrevistas com mais de 60 

gestantes, as quais referiram ter apresentado exantemas na 

gestação e foram mães de bebês com microcefalia (MENEZES, 

et. al. 2016). 

Porém, há poucos estudos que avaliam os sintomas do 

Zika entre crianças com infecção adquirida pelo vírus. Os 

sintomas são semelhantes entre crianças e adultos, mas 

estudos experimentais ilustram a capacidade do Zika de se 

espalhar pelo tecido cerebral, persistir no 

líquidocerebroespinhal e interromper o desenvolvimento das 

células cerebrais quando ocorre a exposição fora do útero 

(LEBOV et al. 2018). 

A infecção durante a gravidez envolve complicações 

como morte fetal, insuficiência placentária e lesões no sistema 

nervoso central, o que evidencia a transmissão transplacentária 

da doença (SOUSA, et. al. 2016). 

Algumas pesquisas realizadas atualmente 

demonstraram que existe alteração no padrão clínico individual 

dos acometidos pela microcefalia, comprometendo o Sistema 

Nervoso Central, semelhantemente às outras infecções 

congênitas causadas por arbovírus. Além disso, foi identificado 

um neurotropismo do ZIKAV a partir de um modelo animal 

(MENEZES,et. al. 2018).  
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Outras pesquisas sugerem que a infecção pelo ZIKAV 

pode estar associada a anormalidades no nervo óptico, 

causando modificações na visão (SOUSA, et. al. 2016). 

Os testes imunológicos e sorológicos podem apresentar 

reação cruzada com outros flavivírus, por isso, é difícil confirmar 

a infecção retroativa. O Sistema Nervoso Central do recém-

nascido com microcefalia pode evidenciar calcificações 

cerebrais, hipoplasia cerebelar, ventriculomegalia, distúrbios de 

migração neuronal e anomalias da substância branca. Além 

disso, em torno de 90% dos casos de microcefalia estão 

associados a retardo mental, sendo que o nível das sequelas 

varia em cada caso e suas repercussões não podem ser 

avaliadas a partir de condições clínicas imediatas, devendo-se 

levar em consideração os efeitos a longo prazo (ABREU; 

NOVAIS; GUIMARÃES, 2016). 

Um estudo realizado no Brasil, o qual evidenciou a 

presença do ZIKAV no líquido amniótico de gestantes, 

demonstrou, através de exames de tomografia 

computadorizada e ultrassonografia transfontanela, um padrão 

de calcificações principalmente em áreas periventriculares, 

parenquimatosa e talâmica dos bebês acometidos pela 

microcefalia e cujas mães relataram exantema durante o 

primeiro trimestre da gestação (MENEZES, et. al. 2016). 

Estudos comprovam que crianças afetadas pela 

microcefalia decorrente do vírus da zika apresentaram 

comprometimento motor e atraso no desenvolvimento, além de 

poderem nascer com transtornos do aparelho locomotor, como 

pés tortos congênitos, luxação do quadril e artrogripose, 

também possuem dificuldade em estabilizar a coluna cervical, 
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e consequentemente não têm perspectiva para macha 

voluntária (FLOR; GUERREIRO; DOS ANJOS, 2017). 

Portanto, gestantes que apresentem sintomas 

compatíveis com a zika devem ser priorizadas para a 

investigação laboratorial. O uso rotineiro da sorologia para o 

zika vírus não é recomendado pelo Ministério da Saúde no pré-

natal de gestantes residentes em áreas de epidemia. Porém, o 

Centers for diseases Control and Prevention recomenda 

realizar a sorologia nesses casos no início do pré-natal e 

avaliação de possível amniocentese a partir da décima quinta 

semana de gestação na gestante que apresente feto com 

diagnóstico de microcefalia (OMS, 2016). 

Fica evidente que ações de divulgação e educação em 

saúde promovem a conscientização da população, o que gera 

melhoria de hábitos de promoção e prevenção da saúde 

(SOUZA, et. al. 2017). 

Portanto, tendo em vista a descoberta relativamente 

recente da relação da microcefalia com o zika vírus e suas 

consequências, novos estudos são necessários para que 

tratamentos inovadores sejam desenvolvidos. Além, disso, é 

importante que seja realizado o diagnóstico precoce para que 

medidas sejam tomadas precocemente. Nesse contexto, o 

acompanhamento pré-natal adequado é essencial. 

 

Diagnóstico laboratorial do zika vírus e sua importância na 

prevenção e/ou mitigação de sequelas 

 

Luz, Santos e Vieira (2015), destacam que 

laboratorialmente, em sua maioria, o hemograma de pessoas 

com zika vírus não exibe alterações, porém são possíveis 
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leucopenia, linfocitose e plaquetopenia, embora incomuns e 

inespecíficas. O diagnóstico definitivo é realizado por meio de 

exames caros e – com raras exceções – disponíveis apenas em 

alguns centros de referência, como é o caso da reverse 

transcriptionpolymerasechainreaction (RT-PCR). A detecção do 

RNA de vírus Zika pode ser realizada, até cinco dias após o 

início dos sintomas, por métodos de biologia molecular no 

sangue, plasma e soro e, do segundo até o décimo dia após 

início dos sintomas, na urina (ALVES, ZÉ-ZÉ; 2016).   

A criação adicional de testes de detecção de anticorpos 

e antígenos seria necessária para o diagnóstico laboratorial e 

notificações de infecções por flavivírus, especialmente para 

diferenciar o vírus da dengue do vírus zika. Atualmente isso 

depende de metodologias específicas de detecção de RNA, 

mais informações sobre a RNAemia do tempo na infecção 

aguda pelo zika, e em diferentes tipos de amostras, seriam 

necessários para amostragem (JÄÄSKELÄINEN et al., 2018). 

 Noronha et al., (2018) analisaram amostras de placentas 

obtidas no momento do parto de um grupo de vinte e quatro 

mulheres diagnosticadas com infecção pelo Zika durante o 

primeiro, segundo ou terceiro trimestres da gravidez. Foram 

observados vilosos imaturos, rebentos sinciciais e Hiperplasia 

de células Hofbauer (HCs), estes últimos após análise 

histoquímica persistiram até o nascimento. Nos casos em que 

a fase de infecção aguda não estava disponível, a análise dos 

tecidos possibilitou a confirmação da infecção materna por Zica. 

A classificação da Organização Mundial da Saúde (2016) 

define caso suspeito como uma pessoa que apresenta erupção 

cutânea e/ou febre e pelo menos um dos seguintes sintomas: 

artralgia, artrite ou conjuntivite. Caso confirmado define-se pela 
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presença de RNA ou antígeno do ZIKAV no soro ou anticorpo 

IgM contra ZIKV positivo (COLT, et al. 2017). 

Estudos recentes, de Stambaugh et al., (2018), 

demonstraram um duplo esquema de detecção de ácidos 

nucléicos e proteínas usando guias de onda de interferência 

multimodo planar, plataforma de guia de ondas podem detectar 

classes de biomarcadores até um antígeno. Os complexos de 

ácidos nucleicos e proteínas do vírus Zika podem ser excitados 

e detectados simultaneamente no chip com alta especificidade 

e sensibilidade. 

Assim, fica evidente a dificuldade de acesso aos exames 

laboratoriais para detecção específica do ZIKAV, tento em vista 

que necessitam de alta especificidade e demanda um alto 

custo. Porém, é de extrema importância o diagnóstico precoce 

e específico, tendo em vista a possibilidade de diagnóstico 

diferencial com outras doenças e tratamento precoce, além da 

prevenção de complicações. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Portanto, conclui-se que o zika vírus é um RNA vírus, do 

gênero flavivírus, que apresenta capsídeos. Além disso, sua 

principal forma de transmissão é através da fêmea de 

mosquitos do gênero Aedes infectados. A infecção causa 

principalmente febre, dor de cabeça e máculas na pele. Apesar 

de já terem sido identificados anticorpos contra o ZIKAV no leite 

materno, não há relatos de transmissão por esta via. A 

transmissão congênita ocorre principalmente via 

transplacentária, e no neonato causa principalmente retardo no 
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desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbios visuais, como 

consequência da microcefalia. 

Diante do exposto, faz-se necessários estudos que 

explorem a capacidade de infecção desse vírus pelo leite 

materno de mães infectadas, já que houve a detecção do 

material genético do vírus em mães que carregam consigo o 

vírus na fase aguda, mesmo não existindo nenhum caso 

registrado de infecção vertical persistente do vírus pelo leite e 

sem sintomas graves registrados, vale salientar que o período 

de incubação pode ser o fator de risco para aumentar a 

transmissão da mãe para o filho.  

Houve um controle em relação à divulgação dos casos 

de microcefalia e pouco se fala a respeito dos cuidados com 

uso de repelente para prevenção da transmissão vertical. A 

conscientização da população e dos setores públicos frente ao 

combate do arbovírus, conhecendo a particularidade do 

ambiente em que se vive, é a principal maneira de impedir a 

infecção não somente pelo vírus zika, mas também a 

disseminação de outros vírus que são transmitidos pelo mesmo 

vetor. 

Além disso, são necessárias novas pesquisas com o 

objetivo de identificar precocemente as consequências da 

infecção, tendo em vista os resultados imprecisos das 

pesquisas e a escassez de literatura perminente à temática. É 

preciso a atuação de uma equipe multidisciplinar qualificada, 

que aborde a prevenção, a partir de ações educativas com 

gestantes, promoção da saúde e tratamento e reabilitação dos 

bebês microcefálicos, sendo primordial que a equipe de saúde 

realize o acolhimento familiar.  
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RESUMO: Apesar da preocupação extrema com o padrão de 
beleza, consequência da ênfase cultural atribuída à magreza e 
do estigma social da obesidade, evidencia-se pouca 
notoriedade científica relacionada à percepção corporal. A 
imagem corporal associa-se às questões referentes ao peso 
corporal, aos transtornos alimentares e à qualidade de vida 
proporcionada pela satisfação corporal. O presente artigo visa 
realizar uma revisão da literatura sobre percepção corporal. 
Entende-se como imagem corporal a visualização mental que o 
indivíduo faz de seu próprio corpo, representando as 
expectativas do sujeito em relação ao mesmo. São quatro as 
dimensões da imagem corporal: perceptiva, cognitiva, afetiva e 
comportamental. O esquema corporal, por sua vez, envolve a 
percepção da dimensão do corpo relacionada ao tamanho e à 
forma corporal. A percepção corporal envolve a representação 
da imagem corporal e do esquema corporal. Avaliar a diferença 
entre esses dois componentes é o princípio básico para 
compreender as distorções da percepção corporal. Assim, a 
insatisfação corporal é consequência do desejo por um corpo 
diferente do percebido. A análise da insatisfação corporal é 
importante para o diagnóstico precoce de distúrbios alimentares 
e psicológicos, a exemplo da obesidade, anorexia e bulimia, 
possibilitando o cuidado profissional. Além disso, o 
autoconhecimento corporal e a reflexão acerca dos padrões 
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corporais permite conhecer as repercussões dessas relações 
com a saúde e a qualidade de vida. 
Palavras-chave: Imagem Corporal. Percepção de Peso. Peso 
Corporal. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por estado nutricional a relação proveniente 

entre a ingestão e a perda de nutrientes, para prover as 

necessidades nutricionais, proporcionando um estado de 

equilíbrio (BRASIL, 2009; MACHADO; MEZZOMO, 2011). 

Configura-se como um indicador sensível ao nível de 

desenvolvimento de um país, pois expressa além da dimensão 

biológica, a determinação histórico-cultural da questão 

alimentar e nutricional (MACHADO; MEZZOMO, 2011; 

PINHEIRO; CARVALHO, 2010).  

Sua avaliação permite conhecer os indivíduos que estão 

sob algum risco nutricional, contribuir para a promoção e a 

recuperação da saúde e acompanhar sua evolução. Para a 

avaliação do estado nutricional é possível utilizar diversos 

métodos como o bioquímico, dietético, antropométrico e 

anamnese (FISBERG; MARCHIONI; COLUCCI, 2009). Um dos 

métodos mais utilizados para a avaliação e diagnóstico 

nutricional é a antropometria, por ser objetiva, sensível, de 

baixo custo, não invasiva, de aplicação universal e de excelente 

aceitação pela população. O seu uso envolve a obtenção das 

proporções corporais ou dimensões físicas em um indivíduo ou 

em populações, que comparados com um padrão de referência, 

é capaz de refletir sobre a adequação do estado nutricional e 

do crescimento (SOUZA et al., 2013; MIRANDA et al., 2012; 
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ARAÚJO; CAMPOS, 2008; BARBOSA; SOARES; 

LANZILLOTTI, 2009). 

Os parâmetros antropométricos mais utilizados na infância 

são o peso e a estatura. O conhecimento isolado de um desses 

parâmetros não possui muito significado. Sendo assim, na 

análise dos dados antropométricos, é necessário considerar a 

idade e o sexo da criança. A união dos parâmetros de peso e 

estatura à idade e ao sexo configura os índices antropométricos 

que, quando comparados a um padrão de referência, resulta 

nos indicadores antropométricos (MIRANDA et al., 2012; 

SPERANDIO et al., 2011). Os principais índices utilizados para 

avaliação do estado nutricional infantil são a Estatura/Idade 

(E/I), o Peso/Idade (P/I), o Peso/Estatura (P/E) e o Índice de 

Massa Corporal/Idade (IMC/I) (SPERANDIO et al., 2011; 

BRASIL, 2002). 

A Estatura/Idade expressa o crescimento linear como 

sendo um processo acumulativo, progressivo e sem 

regressões, levando a revelar carências nutricionais atreladas 

às condições ambientais desfavoráveis. A mensuração da 

estatura é complicada e requer cuidados, especialmente em 

crianças e lactentes, por serem muito pequenos, necessitando 

de maior treinamento, pois imprecisões de poucos milímetros 

para mais, por exemplo, podem mascarar problemas no 

crescimento (MIRANDA et al., 2012; BRASIL, 2002). 

O Peso/Idade revela o peso corporal em função da idade 

cronológica da criança. A avaliação do peso sofre oscilações 

devido a qualquer alteração aguda na saúde e reflete, quase de 

forma imediata, qualquer deterioração ou melhora do estado de 

saúde. O Peso/Idade tem a capacidade de medir o déficit global 

(desnutrição), ou seja, não diferencia se o problema tem origem 

aguda ou crônica (MIRANDA et al., 2012). 
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O Peso/Estatura revela a distribuição do peso corporal em 

relação à estatura. É um índice sensível para diagnosticar 

sobrepeso e obesidade, bem como, o emagrecimento da 

criança (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009). 

Indica um agravo nutricional que afeta o peso, mas ainda não 

afetou a altura da criança, refletindo em um quadro de 

desnutrição aguda. No nível populacional, é utilizado para 

diagnosticar o sobrepeso em crianças menores de cinco anos 

(ARAÚJO; CAMPOS, 2008). 

O Índice de Massa Corporal/Idade evidencia a relação 

entre o peso da criança e o quadrado da estatura em relação à 

idade. Possui a vantagem de ser um índice antropométrico 

utilizado principalmente para identificar o excesso de peso, 

especialmente em crianças acima de cinco anos e em 

adolescentes, sendo, inclusive, adequado em outras fases da 

vida. É recomendado internacionalmente como ferramenta de 

diagnóstico individual e coletivo dos distúrbios nutricionais 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009).  

A avaliação e o acompanhamento da situação nutricional 

infantil constituem um aspecto fundamental para a aferição das 

condições de saúde e monitoramento da evolução da qualidade 

de vida da população (SANTOS et al., 2013). Nessa mesma 

perspectiva, para garantir o crescimento infantil adequado 

pressupõe o atendimento das necessidades humanas que 

incluem não apenas a disponibilidade de alimentos, mas 

também a diversificação da dieta, condições salubres de 

moradia, o acesso à educação e a serviços de saúde 

(MONTEIRO et al., 2013). Além disso, a capacidade materna 

de cuidar configura-se como um dos três determinantes do 

estado nutricional, ao lado da segurança alimentar e da 



PERCEPÇÃO CORPORAL: REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE SUA 
IMPORTÂNCIA  

411 
 

adequação dos serviços de saúde (SILVEIRA; PEROSA; 

CARVALHAES, 2012; NUDELMANN; HALPERN, 2011).  

Nessa conjuntura, a imagem corporal associa-se 

diretamente às questões referentes ao peso corporal, aos 

transtornos alimentares e à qualidade de vida proporcionada 

pela satisfação corporal (KAKESHITA, 2009). Assim, sugere-se 

alta correspondência dos dados antropométricos com a 

percepção da imagem corporal (TRIBESS; VIRTUOSO 

JUNIOR; PETROSKI, 2010). A importância dessa relação, que 

envolve a percepção corporal e o estado nutricional da criança, 

pode ser comprovada em três circunstâncias indesejáveis em 

termos de promoção da saúde e prevenção de doenças: i) se 

considerar sã quando apresenta algum agravo nutricional, ii) se 

considerar com algum agravo nutricional quando está sã, iii) se 

considerar com algum agravo nutricional quando padece de 

outro. Essa abordagem justifica a plausibilidade dessa relação, 

na qual o estado nutricional considera-se como padrão ouro e 

a imagem corporal como evento vulnerável à distorção 

(CASTRO et al., 2010). 

 Os estudos desenvolvidos nesta área, embora nem 

sempre congruentes em termos de resultados, reconhecem que 

a percepção da imagem corporal associa-se às atitudes 

relativas ao controle do peso corporal. Contudo, há que 

ressaltar os fatores ambientais, culturais e psicossociais como 

coparticipes na construção e percepção da própria imagem 

corporal (MACIEL; FERREIRA, 2010; KAKESHITA, 2008). 

Dada a relevância do tema, o presente artigo visa realizar uma 

revisão da literatura sobre percepção corporal. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Trata-se de uma revisão da literatura para a qual foi 

realizada uma busca bibliográfica nas bases de dados 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). Para a busca, utilizaram-se os termos imagem 

corporal, percepção de peso e peso corporal. Como critérios de 

inclusão, consideraram-se estudos realizados no Brasil que 

abordassem a percepção corporal. Excluíram-se estudos com 

foco diferente do objetivo da revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Contexto histórico dos padrões de beleza e da visão do 

corpo 

 

O conceito de beleza e o padrão ideal do corpo 

sofreram, ao longo do tempo, transformações substanciais, 

tendo em vista que a história do corpo humano é 

essencialmente a história da própria civilização (BARBOSA; 

MATOS; COSTA, 2011; CASTRO et al., 2010). Pode-se 

entender o corpo como meio de interação com o contexto 

sociocultural, ou seja, entre o indivíduo e o grupo, a natureza e 

a cultura, a coerção e a liberdade. Nesse sentido, o corpo de 

homens e mulheres provém dessa construção social, no qual 

as diferenças de gênero são socialmente construídas ao longo 

da história (PAIM; STREY, 2004; ARAÚJO; LEORATTO, 2013). 

O corpo na Grécia antiga era visto como elemento de 

glorificação e de interesse do Estado, sendo valorizado pela sua 

saúde, capacidade atlética e fertilidade. Para os gregos a 

referência de corpo ideal surge através de combates de guerra 

e das competições esportivas, ocasiões propícias para 

celebrações das capacidades corporais. A partir desse período 
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surge a necessidade de um corpo forte, com musculatura para 

o combate e uma estética guerreira, requisitos importantes para 

as constantes guerras (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011; 

PAIM; STREY, 2004; SANTOS, 1997). 

Passando para a idade média, na sociedade feudal, o 

corpo aparece com características agrárias justificando o poder 

da presença corporal como ferramenta de consolidação das 

relações sociais, tendo em vista que os atributos físicos como 

altura, cor de pele e peso corporal, associado ao vínculo 

mantido com a terra, eram preponderantes na distribuição das 

funções corporais (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011; 

PELEGRINI, 2006). Neste mesmo período, o cristianismo, por 

meio de suas instituições religiosas, impedia qualquer tipo de 

prática que visasse ao culto do corpo, já que a expressão da 

beleza passou a ser fonte de pecado e aprisionamento da alma 

(BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011; PELEGRINI, 2006). Por 

este motivo, a religião cristã impõe a separação do corpo e da 

alma, em que a força da segunda prevalecia sobre o primeiro, 

caracterizando-o como pecaminoso, perverso, culpado e 

necessitado de purificação para não se tornar empecilho ao 

desenvolvimento da alma (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011; 

PAIM; STREY, 2004; PELEGRINI, 2006). 

O período renascentista caracterizou-se pela 

transição da crença pela ciência, no qual a razão científica 

tornou-se a única forma de conhecimento, assim o corpo 

passou a ser objeto de estudos e experiências (BARBOSA; 

MATOS; COSTA, 2011; PELEGRINI, 2006). Nesse período 

histórico, o corpo singularizou-se, ou seja, qualquer expressão 

de dor, medo, prazer ou força passa a ser explicado pelo próprio 

corpo, como reação a um estímulo externo, fazendo o homem 

voltar seu olhar para si próprio (MACHADO; FLORES, 2013). A 
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redescoberta do corpo, nesse período, passa a concebê-lo a 

partir de uma compreensão corporal mais ampla como algo belo 

e funcional descrito principalmente em obras de artes, fruto do 

avanço do conhecimento da anatomia e fisiologia (MAROUN; 

VIEIRA, 2008). 

Com o advento e expansão do capitalismo, a partir do 

século XVII, propagou-se o modo de produção industrial em que 

o corpo passa a ser visto como força de trabalho, pois o ser 

humano era colocado a serviço da economia e da produção, 

originando um corpo produtor que precisa ter saúde para 

trabalhar e adaptar-se aos padrões de beleza para consumir 

(BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011; PELEGRINI, 2006).  

A evolução da sociedade industrial favoreceu o 

desenvolvimento técnico-científico, oferecendo possibilidades 

tecnológicas que propiciaram à elite burguesa um crescimento 

de técnicas e práticas sobre o corpo, influenciado pelo aumento 

da expectativa de vida, diferentes formas de locomoção e 

acesso à informação (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011; 

PELEGRINI, 2006). O conceito de beleza padronizou o corpo 

magro e musculoso como ideais, repercutindo na quantidade e 

qualidade das vivências corporais do homem contemporâneo 

(PELEGRINI, 2006). 

Durante o século XX, a industrialização e os meios de 

comunicação impulsionaram a comunicação em massa, 

contribuindo para que a reprodução corporal não ficasse mais 

restrita às artes, especialmente, à pintura, mas fosse veiculada 

em qualquer tipo de mídia com o objetivo de atingir um elevado 

número de indivíduos, padronizando o ideal imaginário do corpo 

entre todas as camadas da sociedade (MAROUN; VIEIRA, 

2008). 



PERCEPÇÃO CORPORAL: REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE SUA 
IMPORTÂNCIA  

415 
 

No final do século XX e início do século XXI, a 

superexposição de modelos corporais nos veículos de 

comunicação contribuiu para a divulgação de um padrão 

corporal determinado pelas relações de mercado e 

estereotipado, no qual a preocupação constante era com a 

beleza, a juventude e o prazer (PELEGRINI, 2006; MAROUN; 

VIEIRA, 2008). O corpo contemporâneo ou aquele presente no 

imaginário social difere de qualquer outro período histórico 

apresentado, pois o mesmo transformou-se em objeto de 

consumo a serviço da produção que o domina (PAIM; STREY, 

2004). O culto ao corpo nos dias de hoje está diretamente 

vinculado à imagem de poder, beleza, atitude e mobilidade 

social, aumentando a insatisfação das pessoas com a própria 

imagem e a tendência ao desenvolvimento de transtornos 

alimentares (ALMEIDA, 2012). 

 

Imagem corporal  

 

A definição de imagem corporal mais aceita até hoje é 

a de Paul Schilder de 1935 (SCHILDER, 1999), por ser a 

primeira a ultrapassar as perspectivas neurológicas, ao 

considerar a imagem do corpo humano como o modo pelo qual 

aparece para nós mesmos. Discute-se que esse conceito é 

capaz de operar com as três estruturas corporais: estrutura 

fisiológica, responsável pelas organizações 

anatomofisiológicas; estrutura libidinal, conjunto das 

experiências emocionais vividas nos relacionamentos 

humanos; e estrutura sociológica, baseada nas relações 

pessoais e na aprendizagem de valores culturais e sociais. A 

estrutura sociológica sugere que a experiência com a imagem 

do próprio corpo relaciona-se à experiência de terceiros com 
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seus corpos, ou seja, as inter-relações entre as imagens de 

várias pessoas (SECCHI; CAMARGO; BERTOLDO, 2009; 

FERNANDES, 2007). 

Hoje, entende-se como imagem corporal a 

visualização mental que o indivíduo faz de seu próprio corpo, 

ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta para si próprio 

(LEITE et al., 2014; FINATO et al., 2013; FIDELIX  et al., 2013). 

Pode ser definida ainda como um constructo multidimensional, 

o qual descreve as representações internas da estrutura 

corporal, envolvendo a acurácia perceptiva em relação ao 

tamanho e formas corporais, e da aparência física do indivíduo 

em relação a si próprio e aos outros, expressando sentimentos 

relacionados a essa representação (MIRANDA et al., 2014; 

MARQUES; LEGAL; HOFELMANN, 2012; APARÍCIO et al., 

2011).  

A formação da imagem corporal é um processo 

mediado por experiências individuais e suas relações sociais 

que ocorre por toda a vida, contudo sua estruturação ocorre 

mais facilmente nos primeiros anos de vida devido às condições 

fisiológicas, afetivas e sociais características dessa época 

(LEITE et al., 2014; TONI et al., 2012). Seu desenvolvimento 

encontra-se em paralelo à identidade do próprio corpo, e tem 

relação com os aspectos fisiológicos, afetivos e sociais (LEITE 

et al., 2014; FINATO et al., 2013; MIRANDA et al., 2014). Os 

pais têm até os primeiros anos da adolescência papel primordial 

na formação da imagem corporal de seus filhos, em razão do 

maior tempo vivido por eles com a própria família, o que acaba 

por influenciar no estilo e na aparência dos mesmos (BOKLIS 

et al., 2013). Contudo, a partir da adolescência os pais deixam 

de ser o referencial de informação sobre a imagem corporal, 

atribuindo essa função ao que seus pares e a sociedade julgam 
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como padrões a serem seguidos (PEREIRA et al., 2013; 

BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). 

A imagem corporal é composta por quatro dimensões: 

perceptiva, cognitiva, afetiva e comportamental. A dimensão 

perceptiva avalia como o indivíduo percebe o tamanho, o peso 

e a forma do corpo e suas partes; o componente cognitivo 

refere-se ao investimento na aparência física, a pensamentos 

distorcidos e a crenças sobre o corpo; a percepção afetiva 

relaciona-se às emoções relativas à aparência física, incluindo 

ansiedade, disforia e desconforto em relação à própria imagem; 

por fim, a dimensão comportamental expressa-se quando o 

individuo evita determinadas situações em decorrência do 

desconforto associado à aparência corporal e adota 

comportamentos evitativos, como fruto do descontentamento 

com a própria imagem (APARÍCIO et al., 2011; FORTES; 

ALMEIDA; FERREIRA, 2013; ASSIS et al., 2013; PINHEIRO; 

JIMÉNEZ, 2010; SANTOS et al. 2011). 

Dentre as quatro dimensões formadoras da imagem 

corporal, a perceptiva destaca-se como a mais utilizada na área 

de saúde, na tentativa de avaliar como o indivíduo percebe a 

forma e/ou o tamanho do seu corpo (BATISTA et al., 2013; 

CASTRO et al., 2011). Essa importância advém da 

compreensão de que a imagem corporal emerge da identidade 

corporal e da relação do sujeito com o mundo, sendo assim não 

se pode ver uma imagem pura e simples (TAVARES et al., 

2010). 

Percepção corporal 

 

O conceito de percepção corporal envolve dois 

componentes distintos: a imagem corporal e o esquema 

corporal. A imagem corporal refere-se às expectativas do 
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sujeito em relação ao seu corpo, envolvendo crenças, aspectos 

cognitivos e emocionais, ou seja, propõe uma avaliação do 

corpo por inteiro. O esquema corporal, por sua vez, envolve a 

percepção da dimensão do corpo relacionada ao tamanho e a 

forma corporal, resultando em avaliações de partes do corpo 

(THURM et al. 2011). 

A percepção do corpo no espaço ocorre no córtex 

cerebral a partir das sensações transmitidas pelas vias 

nervosas e pela experiência emocional. Nesse sentido, é 

importante destacar que a percepção do esquema corporal 

apresenta como base o sistema neural e a imagem corporal 

relaciona-se com a vivência emocional, pois cada um desses 

componentes origina distorções diferentes da percepção 

corporal (THURM, 2012). 

Avaliar a diferença entre esses dois componentes é o 

princípio básico para se compreender as distorções da 

percepção corporal em pacientes com transtornos alimentares, 

com vistas a elaborar tratamentos específicos para cada 

componente. Desse modo, a imagem corporal relaciona as 

atitudes e sentimentos que os indivíduos têm em relação ao 

próprio corpo. Por isso, quando se analisa a percepção da 

imagem corporal o propósito é avaliar o nível de satisfação, ou 

seja, a diferença entre a percepção de como o sujeito se vê e 

como gostaria de ser ou de ser visto, em relação ao corpo por 

inteiro. Para tal utilizam-se instrumentos como escalas e 

questionários (THURM, 2012). 

O esquema corporal, por sua vez, predispõe que o 

indivíduo reconheça e sinta as partes componentes de próprio 

corpo, para só então formar a percepção de sua dimensão 

corporal, independente da aceitação do próprio corpo. Quando 

se pretende estimar a percepção da dimensão corporal, avalia-
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se, na verdade, a distorção dessa percepção, ou seja, a 

diferença entre a medida percebida e a medida real do sujeito, 

em relação às partes do corpo (THURM et al. 2011; THURM, 

2012). 

 

(In)Satisfação corporal 

 

Entende-se por insatisfação corporal o desejo do 

indivíduo de que seu corpo seja diferente da forma como o 

percebe, ou seja, a discrepância entre a imagem real e a 

idealizada, caracterizando uma avaliação negativa do próprio 

corpo a partir de uma imagem formada em sua mente 

(ALVARENGA et al., 2010; FIDELIX et al., 2011; DUMITH et al., 

2012). 

O desenvolvimento da insatisfação corporal em 

crianças pode ser explicado a partir da influência do modelo 

tripartite, constituído pela mídia, pais e pares (BOKLIS et al., 

2013). Para a mídia e suas pressões socioculturais, os 

arquétipos de beleza corporal restringem-se ao corpo bonito, 

musculoso, magro e saudável como resultado do grande 

consumo da imagem (FERNANDES, 2007; BOKLIS et al., 2013; 

ASSIS et al., 2013). 

O enfoque na insatisfação corporal vem crescendo 

motivado, principalmente, pelo reconhecimento da importância 

da identificação de alterações na imagem corporal para o 

diagnóstico precoce de distúrbios alimentares como a 

obesidade e de distúrbios psicológicos, como a anorexia 

nervosa e a bulimia (LEITE et al., 2014; FINATO et al., 2013; 

MIRANDA et al., 2013; ZENITH et al., 2012; COSTA; 

VASCONCELOS, 2010). A relação entre a insatisfação com a 

imagem corporal e sintomas de transtornos alimentares é 
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identificada em diversos países, inclusive no Brasil (ALMEIDA, 

2012). Assim, por ser um importante preditor de diversos 

agravos à saúde e um dos critérios diagnósticos dos transtornos 

alimentares, a insatisfação corporal deve ser encarada pelos 

profissionais de saúde como uma importante ferramenta de 

informação e planejamento de ações que potencializem a 

adoção de comportamentos saudáveis aos jovens. Além disso, 

a insatisfação pode ser usada como marcador de risco para 

distúrbios alimentares e outros transtornos em inquéritos 

epidemiológicos (FORTES; ALMEIDA; FERREIRA, 2013; 

DUMITH et al., 2012; DEL DUCA et al., 2010). 

 

Instrumentos de avaliação de percepção/(in)satisfação 

corporal 

 

A avaliação da imagem corporal é muito utilizada nos 

estudos clínicos referentes aos transtornos alimentares, 

enquanto a avaliação do esquema corporal é mais evidente no 

campo teórico (THURM et al., 2011). Investigar a percepção e 

satisfação com a autoimagem requer uma metodologia que 

melhor se aplique ao grupo de estudo a fim de identificar o 

método mais eficaz para os diferentes distúrbios de imagem 

(MORGADO et al., 2009). 

Por ser um constructo multidimensional, a imagem 

corporal pode ser aferida por inúmeras técnicas de 

mensuração, tais como: questionários, entrevistas, desenhos e 

métodos de distorção da imagem (MORAES; ANJOS; 

MARINHO, 2012; CONTI; HEARST; LATORRE, 2011). Dos 

instrumentos disponíveis, os mais aplicados em estudos 

epidemiológicos são os instrumentos autoaplicáveis e as 

escalas de silhuetas para a avaliação dos diferentes 
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componentes da imagem corporal (CONTI; HEARST; 

LATORRE, 2011; MIRANDA et al., 2014).  

Os questionários apresentam questões de 

autopreenchimento na forma de escala likert, com respostas 

que variam em frequência, concordância e grau de satisfação 

em relação ao comportamento do indivíduo (CONTI; HEARST; 

LATORRE, 2011). A avaliação verbal predispõe a uma maior 

distorção da percepção do estado nutricional infantil do que a 

escala visual composta por figuras de silhuetas (CHUPROSKI; 

MELLO, 2009; FRANCESCATTO et al., 2014; LAZZERI et al., 

2006).    

A aplicação de Escalas de Silhuetas tem-se tornado ao 

longo dos anos a técnica de avaliação da imagem corporal mais 

utilizada, por ser considerada bastante eficaz para estimar o 

grau de satisfação com o próprio corpo, obtido a partir da 

diferença entre a percepção do peso corporal atual e o peso 

considerado ideal (GRIEP et al., 2012). Esse método apresenta 

outras vantagens como o baixo custo, simplicidade, fácil 

aplicação, não exigência de equipamentos sofisticados nem de 

grande fluência verbal. Essas características os tornam viáveis 

especialmente para crianças (GRIEP et al., 2012; KAKESHITA 

et al., 2009). Ademais, esse instrumento proporciona ao 

indivíduo a capacidade de avaliar o seu próprio estado 

nutricional, o que favorece uma conduta profissional e 

terapêutica adequada (MORAES; ANJOS; MARINHO, 2012).  

O conjunto de silhuetas consiste em desenhos 

(silhuetas) de figuras humanas que abrangem desde as 

pessoas mais magras até as obesas e são destinadas a grupos 

específicos da população (APARÍCIO et al., 2011). A aplicação 

desta escala tem sido associada a medidas objetivas que 
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avaliam tanto o estado nutricional quanto a percepção da 

autoimagem (MORAES; ANJOS; MARINHO, 2012).  

Apesar da ampla utilização na pesquisa, as escalas de 

silhuetas apresentam limitações relacionadas ao 

reconhecimento da imagem corporal na forma bidimensional 

em preto e branco, além da impossibilidade de adaptação das 

figuras às diferentes faixas etárias (PEREIRA et al., 2009). A 

escala infantil Children’s Body Image Scale trata-se, nesse 

sentido, de um instrumento que, apesar de sua característica 

bidimensional, facilita a identificação da imagem, uma vez que 

usa fotografias em substituição às figuras, além de ser 

adaptado à faixa etária de interesse (TRUBY; PAXTON, 2002).  

 

Percepção/(in)satisfação corporal e estado nutricional 

 

A imagem corporal associa-se diretamente às 

questões referentes ao peso corporal, aos transtornos 

alimentares e à qualidade de vida proporcionada pela 

satisfação corporal (KAKESHITA et al., 2009). Nesse sentido, a 

forma como o corpo se relaciona com o mundo e com o próprio 

indivíduo favorece a contínua transformação da imagem 

corporal (MACIEL; FERREIRA, 2010). 

O ideal corporal atual difere daquele preconizado no 

início do século XX, supervalorizando-se o corpo magro, 

definido e musculoso como sinônimo de saúde, beleza e poder, 

o que se contrapõe à imagem de desnutrição, pobreza e até 

mesmo de doença infecciosa no passado (SILVA et al., 2012). 

Esta realidade é reflexo de mudanças ocorridas em 

determinados componentes da composição corporal, 

indicando-se alta correspondência dos dados antropométricos 
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com a percepção da imagem corporal (TRIBESS; VIRTUOSO 

JUNIOR; PETROSKI, 2010). 

A importância dessa relação, que envolve a 

percepção corporal e o estado nutricional da criança, pode ser 

comprovada em três circunstâncias indesejáveis em termos de 

promoção da saúde e prevenção de doenças: i) se considerar 

sã quando apresenta algum agravo nutricional, ii) se considerar 

com algum agravo nutricional quando está sã, iii) se considerar 

com algum agravo nutricional quando padece de outro. Essa 

abordagem justifica a plausibilidade dessa relação, na qual o 

estado nutricional considera-se como padrão ouro e a imagem 

corporal como evento vulnerável à distorção (CASTRO et al., 

2010). 

Os estudos desenvolvidos nesta área, embora nem 

sempre congruentes em termos de resultados, reconhecem que 

a percepção da imagem corporal associa-se às atitudes 

relativas ao controle do peso corporal. Estudo realizado em 

Londrina (PR), por exemplo, com amostra de escolares 

mostrou-se fortemente associado à imagem corporal, uma vez 

que aqueles com sobrepeso e obesidade apresentavam 2,87 

vezes mais chance de estarem insatisfeitos com sua imagem 

corporal (SCHUBERT et al., 2013). Similar aos resultados 

encontrados por Santini e Kirsten (SANTINI; KIRSTEN, 2012) 

ao estudarem escolares de 6 a 15 anos da cidade de Santa 

Maria (RS), cujas prevalências de insatisfação corporal 

aumentaram nas crianças com sobrepeso e obesidade (85,2% 

e 93%, respectivamente).  

Estudos têm indicado o sobrepeso/obesidade como 

características de insatisfação corporal, mostrando que à 

medida que aumenta o IMC aumenta a insatisfação corporal 

(PINHEIRO; JIMÉNEZ, 2010). O anseio por um corpo magro 
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pode estar associado à valorização desse ideal, pela família e 

pela mídia, como sinônimo de sucesso e realização, enquanto 

o excesso de peso distingue-se como característica de 

indivíduos preguiçosos, tristes e introspectivos com possíveis 

prejuízos na qualidade de vida (PEREIRA et al., 2009).  

Quando distorcida, a representação da imagem corporal 

pode levar a comportamentos alimentares inadequados, 

restrição dietética e a possíveis transtornos alimentares que 

podem gerar consequências negativas na vida do individuo. 

Essas consequências incluem comorbidades psiquiátricas, 

transtornos ansiosos, fobia social, transtorno obsessivo-

compulsivo, tristeza, depressão e danos fisiopatológicos 

relacionados aos sistemas metabólico e endócrino (ALVES et 

al., 2012).  

 

CONCLUSÕES  

 

Os achados sugerem que a imagem corporal tem estreita 

relação com os processos de adoecimento, tais como distúrbios 

alimentares, a exemplo da obesidade, e distúrbios psicológicos, 

a exemplo da anorexia nervosa e da bulimia. A percepção 

corporal apresenta-se como elemento essencial para o cuidado 

dos profissionais de saúde. O autoconhecimento corporal e a 

reflexão acerca dos padrões corporais atuais merece 

compreensão para conhecer as repercussões dessas relações 

com a saúde e a qualidade de vida. Na perspectiva das 

conclusões anteriores são pertinentes algumas considerações 

finais, elencadas a continuação.  

Apesar da preocupação extrema com o padrão de 

beleza, consequência da ênfase cultural atribuída à magreza e 

do estigma social da obesidade, evidencia-se pouca 
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notoriedade científica relacionada à percepção corporal, 

principalmente em pré-escolares e escolares, uma vez que a 

maioria dos estudos centra sua atenção em adolescentes, por 

acreditarem que apenas nessa faixa etária acontecem as 

preocupações e insatisfações com o corpo.  

A autopercepção corporal distorcida entre os escolares, 

principalmente entre aqueles com excesso de peso, e a 

dificuldade materna em perceber o estado nutricional de seus 

filhos, mostram a necessidade de estratégias que ajudem na 

adequada percepção do corpo, substituindo cognições 

distorcidas por pensamentos realistas.  

Compreende-se que essas medidas não devem 

abranger somente as crianças, e sim a família, sobretudo as 

mães, por influenciarem a aparência e os hábitos alimentares 

de seus filhos. Destarte, são necessárias medidas de 

intervenção que visem ao autoconhecimento corporal e a 

reflexão acerca dos padrões corporais atuais, compreendendo 

as repercussões dessas relações com a saúde e a qualidade 

de vida.  

Destaca-se a importância de incluir o ensino de saúde na 

educação básica para proporcionar aos alunos uma 

aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de 

vida, atuando como um espaço genuíno de promoção à saúde. 

Nesse sentido, profissionais da área de saúde e professores 

tornam-se importantes interlocutores no processo de 

conscientização corporal dos alunos e de suas famílias com a 

promoção de campanhas educativas, palestras, aulas 

explicativas acerca das transformações sofridas pelo corpo 

desde a infância e sobre os riscos que a distorção da imagem 

corporal pode acarretar.  



PERCEPÇÃO CORPORAL: REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE SUA 
IMPORTÂNCIA  

426 
 

Cabe ressaltar, ainda, que, na perspectiva de 

subsidiarem políticas públicas, muito se precisa conhecer sobre 

o binômio imagem corporal/estado nutricional. Para tal, faz-se 

necessário combinar pesquisas epidemiológicas com outras de 

abordagem qualitativa de forma que se possa conhecer com 

maior profundidade essa temática que agrega não só 

elementos objetivos, mas também subjetivos.  
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RESUMO: A Tuberculose (TB) constitui uma doença infecciosa 
crônica causada pelo Mycobacterium tuberculosis (BK). Trata-
se de uma importante questão de saúde pública, tendo em vista 
sua disseminação global, somada às taxas de cura e abandono 
distantes da meta proposta pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Sob esse prisma de observação, o objetivo deste 
estudo é caracterizar o perfil clínico dos casos de Tuberculose 
notificados no Sistema de Informação de Agravos Notificáveis 
(SINAN) do Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2016. 
Trata-se de um estudo descritivo do tipo levantamento, cujos 
dados foram coletados no período de julho a agosto de 2016 no 
Sistema de Informação de Agravos Notificáveis referentes aos 
casos notificados de Tuberculose no ano de 2016, no Estado 
do Rio Grande do Norte. No total, foram notificados 905 casos 
de tuberculose. Destes casos, (70%) eram do sexo masculino. 
A forma clínica predominante foi a pulmonar (86,1%). Dos que 
realizaram baciloscopia, 47,6% apresentaram resultados 
positivos e 58,6% tinham imagem sugestiva de tuberculose na 
radiografia do tórax. A cultura de escarro foi realizada em 
apenas 9,6% dos casos. Conclui-se que, o quadro clínico da 
tuberculose no estado se assemelha ao cenário nacional, ou 
seja, com elevadas taxas de adoecimento, principalmente pela 
forma pulmonar. 
Palavras-chave: Tuberculose. Perfil de saúde. Epidemiologia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa crônica 

causada pelo Mycobacterium tuberculosis (BK) e a forma 

pulmonar é a apresentação clínica mais frequente da doença. 

Apesar do isolamento e identificação do agente etiológico 

desde 1882 e o uso de quimioterapia específica a partir do início 

do século XX é ainda uma das doenças que mais matam no 

mundo. A sua disseminação está relacionada às condições de 

vida da população, ou seja, a grande concentração e 

precariedade de infraestrutura nos grandes centros urbanos, a 

fome, a miséria e a falta de acessibilidade ao sistema de saúde 

(ZOMBINI, 2013). 

Sob essa perspectiva, a TB pode ser caracterizada como 

pertencente ao grupo das doenças negligenciadas, ou tropicais, 

tendo em vista sua ocorrência em consequência de um agente 

infeccioso e maior incidência em populações de baixa renda. 

Neste sentido, destaca-se, ainda, o investimento reduzido em 

pesquisas na área, bem como a persistência de indicadores em 

saúde desfavoráveis (FIOCRUZ, 2013).  

Todavia, cabe argumentar, que tal situação entra em 

contradição com o contexto global, cujos dados apontam que  

11,4% da carga global de doença são doenças tropicais, 

todavia, apenas 1,3% dos novos medicamentos registrados 

entre os anos 1975 e 2004, foram desenvolvidos 

especificamente para esse grupo de patologias (FIOCRUZ, 

2013). 

Apesar do intenso progresso científico na área da saúde 

nas últimas décadas e da existência de diagnóstico e 

tratamento eficazes que salvaram, no mundo, 43 milhões de 

vidas no período de 2000 a 2014 não impediram que esta 
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patologia se mantivesse como uma emergência global, com 

taxas de cura e de abandono distantes das metas preconizadas 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) as quais são de 

curar 85% dos pacientes com tuberculose e obter taxa inferior 

a 5% para o abandono do tratamento através da estratégia da 

Terapia Diretamente Observada de Curta Duração (DOTS) 

(SILVA; SILVA, 2016).  

Estima-se que um terço da população mundial esteja 

infectada com o bacilo causador da doença, e que no mundo, 

10,4 milhões de pessoas tiveram TB em 2015, e mais de 1 

milhão morreram por conta da doença. No Brasil, o coeficiente 

de mortalidade por esta patologia apresentou redução de 15,4% 

no período de 2006 a 2015, mas apesar dessa redução, em 

2015, o Brasil ainda registrou 4.543 óbitos (BRASIL, 2017).   

Em razão de todo esse panorama, a Organização 

Mundial da Saúde (2016) aprovou a nova estratégia global e 

metas para a prevenção, atenção e controle da tuberculose 

pós-2015 denominada Stop TB, que tem como visão “Um 

mundo livre da tuberculose: zero morte, zero casos novos e 

zero sofrimento devido à tuberculose” e como objetivo o fim da 

epidemia global da doença até 2035. As metas são de reduzir 

o coeficiente de incidência em 90,0% e reduzir o número de 

óbitos por tuberculose em 95,0%, comparado com 2015.  

Inserido nesse contexto, o Brasil teve um papel de 

destaque por ser um dos países com maior número de casos 

no mundo e um dos principais proponentes da estratégia devido 

a sua experiência com o Sistema Único de Saúde e com a Rede 

de Pesquisa em Tuberculose do Brasil (Rede-TB) (BRASIL, 

2017).  

Já no Rio Grande do Norte em 2015, foram registrados 

58 óbitos por TB, perfazendo um coeficiente de mortalidade de 
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1,8/100.000 habitantes. No total desses óbitos, a forma 

pulmonar representou 86,2% (BRASIL, 2016).  

Tendo em vista a importância que esta patologia provoca 

nas condições de saúde, faz-se necessário conhecer sua 

epidemiologia para traçar estratégias que fortaleçam o acesso 

à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. O presente estudo 

tem como objetivo caracterizar o perfil clínico dos casos de TB 

notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificações do Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 

2016. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de estudo descritivo do tipo levantamento 

realizado a partir de casos de TB notificados no Sistema de 

Notificação e Agravos Notificáveis (SINAN) no período de 2016 

no estado do Rio Grande do Norte.  

O Rio Grande do Norte situa-se na região nordeste do 

Brasil e apresenta uma população de 3.474.998 habitantes 

distribuídos em uma área de 52.811,107 Km² e está dividida 

geograficamente em 167 municípios (IBGE, 2016).  

Os dados secundários foram fornecidos pela 

Coordenação Estadual do Programa de Tuberculose (PCT/RN) 

mediante parceria com Grupo de Pesquisa em Tuberculose 

(GTB) e por meio de autorização por escrito da Coordenadora 

da Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP/RN). O 

levantamento de dados ocorreu no período de julho a agosto do 

ano de 2017. 

A efetiva utilização do SINAN e sua rede informatizada 

contribuem para apoiar o processo de investigação e dar 

subsídios à análise das informações de vigilância 
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epidemiológica das doenças de notificação compulsória, o que 

o torna um importante instrumento na realização do diagnóstico 

dinâmico de um evento na população evidenciando riscos aos 

quais as pessoas estão sujeitas, e fornecendo elementos para 

a identificação da realidade epidemiológica de determinada 

área geográfica (BRASIL, 2017). 

O critério de inclusão foram os casos de TB notificados 

no SINAN no ano de 2016 no estado do Rio Grande do Norte. 

E o critério de exclusão foram os casos de coinfecção TB com 

o vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

As variáveis elegíveis para o estudo foram divididas nas 

seguintes categorias: demográfica, clínica e operacional. Na 

categoria sociodemográfica incluiu-se a variável sexo. Na 

clínica, o tipo de forma clínica, realização de radiografia de 

tórax, histopatologia e cultura de escarro. E na operacional, a 

realização de tratamento. 

Os dados foram organizados e processados pelo 

Statistic versão 13.0 e analisados pela estatística descritiva. 

Além disso, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(CAAE: 43897915.8.0000.5537/2014; protocolo n° 1.042.310). 

Nesse sentido, foram respeitadas as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos, 

de acordo com a Resolução de n.  466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo último relatório do Ministério da Saúde (MS), 

divulgado em 2016, no Brasil, apesar do número de casos 

terem sido reduzidos em cerca de 20% nos últimos 10 anos 
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(passando de 38,7 casos/100 mil habitantes em 2006 para 30,9 

casos/100 mil habitantes em 2015), ainda são notificados 

aproximadamente 70 mil casos novos de TB e ocorrem 4,5 mil 

mortes em decorrência da doença. (BRASIL, 2017). 

No ano de 2016 foram notificados 905 casos de TB na 

população do estado do Rio Grande do Norte, com incidência 

de 26 por 100.000 habitantes. 

 

Tabela 1. Distribuição segundo sexo, dos casos de tuberculose 

notificados no estado do Rio Grande do Norte, em 2016.  

Sexo N % 

Masculino 633 69,9% 

Feminino 272 30,1% 

Total 905 100% 

Fonte: SINAN, 2016. 

 

Na Tabela 1, constata-se que, dos casos estudados, o 

acometimento de homens foi maior que o de mulheres, 633 

(69,9%) eram do sexo masculino, enquanto que as mulheres 

representaram 272 (30,1%) das notificações, perfazendo um 

total de 905 casos. Sendo assim, segundo Costa et al. (2016) 

aponta em seus estudos, a população masculina tem um maior 

déficit no que diz respeito ao autocuidado, portanto tornando-se 

mais susceptíveis a doenças e agravos. 

Mediante esse contexto, um estudo desenvolvido por 

Rodrigues et al (2017) corrobora com esses achados. De 

acordo com a literatura, o gênero masculino além de constituir 

um fator de forte influência para o aparecimento de doenças, 
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também apresenta maior risco para a ocorrência de recidivas 

de TB.   

Partindo dessa premissa, acredita-se que os horários de 

funcionamento dos serviços de saúde atuem como um 

impeditivo para que o grupo populacional de trabalhadores, que 

é maioritariamente masculino, tenha acesso aos cuidados em 

saúde. Tal situação gera um efeito cascata que resulta em: 

agravo da patologia, dificuldade de adesão ao regime 

terapêutico e consequente abandono.  

Outro estudo realizado no município de São Paulo, entre 

os anos de 2006 e 2013, aponta a incidência anual da TB, no 

ano de 2013, como sendo 2,03 vezes maior entre a população 

masculina quando comparada à população de mulheres, 

reforçando, por meio de dados científicos, a vulnerabilidade 

deste grupo em detrimento desse (PINTO et al., 2018). 

 

Tabela 2. Caracterização clínica dos casos de tuberculose 

notificados no estado do Rio Grande do Norte, em 2016. 

Variável N % 

Forma Clínica     

      

Pulmonar 779 86,1% 

Extrapulmonar 107 11,8% 

Pulmonar + Extrapulmonar 18 2,0% 

NR* 1 0,1% 

Radiografia de tórax     
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Suspeito 530 58,6% 

Normal 35 3,9% 

Outra Patologia 11 1,2% 

Não Realizado 278 30,7% 

NR* 51 5,6% 

Baciloscopia     

Positiva 431 47,6% 

Negativa 203 22,4% 

Não Realizada 218 24,1% 

Ignorada 52 5,7% 

NR 1 0,1% 

Cultura de Escarro     

Positiva 40 4,4% 

Negativa 47 5,2% 

Em Andamento 69 7,6% 

Não Realizada 748 82,7% 

NR* 1 0,1% 

Histopatologia     

Baar Positivo 46 5,1% 
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Sugestivo de TB 41 4,5% 

Não Sugestivo de TB 8 0,9% 

Em Andamento 37 4,1% 

Não Realizado 691 76,4% 

NR* 82 9,06% 

Total 905 100% 

Fonte: SINAN, 2016. 

*Não Respondido 

 

Quanto à caracterização clínica, a forma mais comum foi 

a pulmonar, com 779 (86,1%) ocorrências, seguida da forma 

extrapulmonar com 107 (11,8%) ocorrências e dos casos 

(Tabela 2).  

Esses dados corroboram com o estudo realizado no 

estado de Pernambuco, verificaram que os casos mais 

prevalentes de TB são na forma pulmonar e extrapulmonar. No 

entanto, nele, foi evidenciado que pacientes com TB na forma 

extrapulmonar tiveram maior propensão ao abandono de 

tratamento (SOARES et al., 2017). 

Pode-se justificar a maior incidência da forma pulmonar 

de TB, pelo fato de ser a forma infectante e pelo seu alto risco 

de disseminação do contactantes. Com isso, é gerado uma 

maior preocupação para notificação desses casos. Já a 

extrapulmonar, configura uma maior complexidade para se 

obter o diagnóstico, por isso, quando identificada, pode emergir 

uma maior apreensão em notificar (SANTOS NETO et al., 

2018). 
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Santos et al. (2018) ainda aponta, em estudo realizado 

em Pernambuco, que a tuberculose pulmonar apresenta não só 

mais chances de ser mais notificada, mas também apresenta 

maior completude no preenchimento dos dados. Pois, em 

comparação Tuberculose TB pulmonar cavitária ou não 

especificada e com as duas formas da doença 

(disseminada/extrapulmonar/não cavitária e TB pulmonar 

cavitária ou não especificada), a TB pulmonar apresentou 

melhores notificações. 

Outro ponto que pode evidenciar o surgimento dessa 

maior preocupação, se relaciona à idade dos indivíduos 

acometidos, cujos estudos apontam o aumento das notificações 

da doença, na faixa etária acima de 60 anos, fato que reflete o 

aumento da expectativa de vida (RODRIGUES et al., 2017). 

No que se refere aos exames laboratoriais e de imagem, 

verifica-se que o resultado da radiografia do tórax, mais 

prevalente, foi de “Suspeito de tuberculose pulmonar” em 530 

casos (58,6%), enquanto, nos outros 278 pacientes (30,7%), o 

estudo radiológico do tórax não foi realizado. O que difere de 

estudo realizado no estado do Amazonas, o qual mostrou que 

90,5%, dos casos para retratamento, e 82,1%, dos novos 

casos, fizeram radiografia de tórax (BELCHIOR; ARCÊNCIO; 

MAINBOURG, 2016). No entanto, A disponibilidade de 

radiografia de tórax para TB não foi considerada para a análise 

nos dois estudos. 

Nesse contexto, Segundo Santos et al. (2012) a 

radiografia de tórax é um método diagnóstico de grande 

importância na investigação da TB nos pacientes com suspeita 

clínica, pois permite a diferenciação de imagens sugestivas de 

TB ou de outra doença. Porém, os métodos diagnósticos e a 

sua utilização adequada e eficiente, precisam 
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emergencialmente serem melhorados pela gestão e pelos 

profissionais de saúde, principalmente no âmbito assistencial, 

para que de fato o diagnóstico precoce seja estabelecido  

Já a baciloscopia de escarro foi realizada em 634 casos 

(70%) e dos exames realizados, os resultados se mostraram 

positivos e negativos, respectivamente, em 47,6% e 22,4%. 

Esses achados convergem com estudo realizado em Alagoas, 

o qual apresentou como resultado 52,2%, em casos positivos, 

e em 22,3% não foram realizados. Sendo que, em ambos os 

estudos, mais de 25% dos casos, não foram realizados a 

baciloscopia. Com isso, percebemos que os resultados 

positivos desse método são inferiores ao esperado, uma vez 

que o preconizado seria de pelo menos, 70%. Logo, emerge-se 

enquanto alerta sobre o quanto são importantes as orientações 

ao paciente, capacitação dos profissionais de saúde quanto à 

realização deste exame complementar e políticas de saúde 

pública (SILVA et al., 2015). 

O diagnóstico precoce e o início do tratamento 

interrompem a evolução da doença, predispondo assim a 

melhora no estado clínico, com repercussões positivas no 

prognóstico. Ademais, apesar da baciloscopia representar o 

principal recurso diagnóstico da TB pelo seu baixo custo e 

simplicidade, suas limitações ainda demandam a realização da 

cultura (SILVA et.al., 2012).  

 Já a cultura de escarro não foi realizada em 748 dos 

casos (82,7%). Este dado está em contrapartida ao achado em 

pesquisa, parecida, no Rio de Janeiro, no qual comprovou que 

foram realizadas baciloscopias de escarro, dos quais 48,6% de 

casos negativos, e em relação a cultura, não foi realizada em 

91,5% dos casos (ALECRIM et al., 2018).  O que mostra uma 

situação preocupante uma vez que a baciloscopia possui 
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sensibilidade inferior a cultura do escarro (COUTINHO, 2012). 

No entanto, a cultura de escarro é considerada o método 

diagnóstico padrão-ouro pelo para confirmação da TB devido a 

sua alta sensibilidade e especificidade (ALMEIDA et al., 2015).  

  Do mesmo modo a investigação por histopatologia, 

obteve 691 dos casos (76,4%) não realizados e apenas 5,1% 

dos casos obtiveram pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente 

(BAAR) positivo (Tabela 2). Esse resultado vai em discordância 

com o estudo realizado no Hospital de Clínicas da Universidade 

Estadual de Campinas, no qual 67,6% dos pacientes tiveram 

TB confirmado por cultura, baciloscopia, ou histopatológico 

indicativo de TB (CANO et al. 2017). Assim, evidenciando o 

quanto é primordial a utilização dos exames. Esse último estudo 

pode ser justificado pelo fato de se tratar de um hospital 

universitário, e sendo assim, há uma compreensão mais 

exigente e efetiva de utilização de métodos para o diagnóstico, 

assim como uma valorização da importância da notificação. 

 

Tabela 3. Caracterização operacional segundo tratamento, dos 

casos de tuberculose notificados no estado do Rio Grande do 

Norte, em 2016. 

Tratamento N % 

Rifampicina 689 76,1% 

Isoniazida 44 4,9% 

Pirazinamida 48 5,3% 

Etambutol 3 0,3% 

Estreptomicina 110 12,2% 
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Etionamida 10 1,1% 

NR* 1 0,1% 

Total 905 100,0% 

Fonte: SINAN, 2016. 

*Não Respondido 

 

No que concerne à caracterização operacional dos casos 

de TB, a variável selecionada para este estudo foi o tratamento. 

Segundo a ficha de notificação/investigação do SINAN no 

quesito tratamento, os fármacos utilizados são os que foram 

listados na Tabela 3, e dentre eles o de escolha mais utilizada 

foi a Rifampicina, com 689 dos casos (76,1%), seguido da 

Estreptomicina com 110 casos (12,2%). 

O fato da Rifampicina (R) ter sido o fármaco com maior 

índice de utilização no tratamento da TB se dá pelo fato de ser 

um antibiótico semi-sintético derivado da Rifamicina B, e a 

droga de escolha de primeira linha, por ser considerada a mais 

importante no esquema, já que é um potente indutor da 

expressão de uma ampla gama de enzimas e moléculas 

transportadoras de fármacos (XAVIER, 2017).  

O tratamento com as drogas corretas em associações 

adequadas, doses corretas e tempo de tratamento adequado 

podem garantir a cura do doente com TB, e, com isso, muitas 

vezes diminuindo ou até evitando o risco de resistência aos 

fármacos e a persistência bacteriana. 

 O uso de esquemas terapêuticos com drogas 

associadas em concomitante é um dos meios de se evitar a 

seleção de bacilos resistentes, uma vez que bacilos 



PERFIL CLÍNICO DE TUBERCULOSE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE 

445 
 

naturalmente resistentes a um medicamento podem ser 

sensíveis a outro.  (LIMA, 2014)  

Segundo Lima (2014), desde 2009, considera-se como 

multirresistente o paciente que apresente teste de sensibilidade 

de resistência bacilar  à pelo menos Rifampicina e 

Isoniazida, sendo assim recomendou-se a inclusão do 

Etambutol como o quarto fármaco na fase intensiva de 

tratamento do Esquema básico, a fim de aumentar o sucesso 

terapêutico e evitar o aumento da multirresistência. (LIMA, 

2014). Com isso, o valor notificação em relação à isoniazida 

deveria estar próximo ao valor da rifampicina, uma vez que que 

tanto uma quanto a outra compõe a primeira e segunda etapa 

do tratamento. 

Nesse sentido, podemos apontar como motivo a 

subnotificação. Em estudo realizado em Pernambuco, mostrou 

que a notificações de tuberculose não só não são realizadas, 

mas também, apresentam duplicidade de dados e notificação 

incompleta. Além disso, apontou os principais motivos para 

isso: falta de conhecimento das doenças notificáveis e do fluxo 

das notificações.  

 

CONCLUSÕES  
 

A partir do estudo em questão evidenciou-se que, o 

quadro clínico da TB no estado do Rio Grande do Norte se 

assemelha ao cenário nacional, ou seja, a maior parte da 

população que adoece ainda é do sexo masculino e a forma 

predominante é a pulmonar, o que corrobora com outros 

estudos nos quais se aborda a mesma temática.  

Quanto aos exames laboratoriais utilizados para auxiliar 

o diagnóstico houve a predominância da baciloscopia em 



PERFIL CLÍNICO DE TUBERCULOSE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE 

446 
 

detrimento da cultura de escarro, esta última por sua vez, é bem 

mais sensível. Isso demonstra que os profissionais de saúde 

devem melhorar os critérios diagnósticos, a fim de melhor 

intervir e assistir o paciente.  

Dessa forma, o quadro epidemiológico da TB no estado 

do Rio Grande do Norte ainda muito se aproxima da média 

nacional e o Brasil ainda precisa de mais ações de combate à 

doença para auxiliar a meta da OMS, que é reduzir, no mundo, 

o número absoluto de mortes por TB em 35% e de contágios 

em 20% até 2020, com relação aos números de 2015. O 

objetivo para 2030 é diminuir em 90% a quantidade de óbitos e 

em 80% os infectados (BRASIL, 2017). 

A TB permanece sendo um grave problema de saúde 

pública devido à dificuldade no acesso à saúde e a falta de 

informação da população, facilitando assim a disseminação 

desta patologia. Além disso, a subnotificação ainda é uma 

lacuna para aferição da eficiência da política pública, devendo 

investir mais na capacitação dos profissionais.  
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RESUMO: A taxa de mortalidade é um índice demográfico que 
expressa o número de mortes registradas de uma determinada 
região em um período de tempo. Pode ser considerada como 
um forte indicador social, uma vez que, quanto pior as 
condições de vida, maior será a taxa de mortalidade. O objetivo 
desta pesquisa é traçar o perfil dos óbitos infantis que 
ocorreram na última década (2006-2016), com enfoque no 
estado da Paraíba. Trata-se de uma pesquisa exploratória do 
tipo documental com abordagem qualitativa. Os dados foram 
obtidos durante setembro e outubro de 2018, através da 
plataforma eletrônica do Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS). Apesar da redução importante da taxa de 
mortalidade infantil (TMI) no Brasil, um número expressivo de 
mortes infantis ainda faz parte da realidade social do País. Tais 
mortes, em sua maioria, ocorrem por causas evitáveis, 
principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de 
saúde. Ao longo de 10 anos a Paraíba permaneceu 
relativamente estável no que diz respeito a redução da TMI, o 
que chama atenção para a efetividade das políticas públicas de 
promoção à saúde materno-infantil. Com relação ao perfil dos 
óbitos infantis da Paraíba, a prematuridade, via de parto 
vaginal, sexo masculino e baixo peso ao nascer caracterizam 
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as maiores TMI. Esses fatores compilam para a iminente 
necessidade de revisão e aprimoramento das políticas públicas 
voltadas à qualidade da assistência à saúde materno-infantil na 
Paraíba. 
Palavras-chave: Mortalidade infantil. Causas de morte. 
Políticas públicas.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A taxa de mortalidade ou coeficiente de mortalidade é um 

índice demográfico que expressa o número de mortes 

registradas de uma determinada região em um período de 

tempo. A taxa é expressa comumente em unidades de morte 

por 1000 pessoas ao ano. Pode ser considerada como um 

forte indicador social, já que, quanto pior as condições de vida, 

maior será a taxa de mortalidade e menor a expectativa de vida 

(LISBOA et al, 2015). 

Segundo Tavares et al. (2016), existem vários fatores 

que podem influenciar a taxa de mortalidade, entre eles a 

condição física de cada habitante, fenômenos climatológicos, 

condições econômicas e sociais, doenças como infarto e 

derrame cerebral entre outros fatores. Afirma também, que 

além da taxa de mortalidade outros indicadores de saúde são 

mais significativos para analisar as condições de sobrevivência 

nas quais população está inserida, como a Taxa de Mortalidade 

Infantil (TMI), pois têm forte correlação com as condições de 

vida em geral. 

A TMI é um índice demográfico que revela o número de 

crianças que morrem no primeiro ano de vida durante o período 

de um ano em uma determinada região. Ela traduz, ainda, as 

condições de vida e de saúde de uma população, pois expressa 

não somente causas biológicas, mas, principalmente, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Demografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esperan%C3%A7a_de_vida
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determinações de ordem socioeconômica e ambientais. É 

considerado o indicador mais aceito para mensurar o estado da 

população por se referir a mortes precoces que são, em sua 

maior parte, decorrentes de causas evitáveis (PIZZO et al., 

2014).  

Estudos sobre esses indicadores são de fundamental 

importância para análise do nível de saúde e para avaliação do 

impacto de intervenções propostas para a população. A 

redução da TMI depende da melhoria efetiva nas condições de 

vida e de políticas públicas de saúde. As falhas ocorridas na 

atenção à gestante, ao parto e ao recém-nascido são 

particularmente relevantes na ocorrência dos óbitos no primeiro 

ano de vida (WIECZORKIEVICZ; DESCHAMPS; JUNKES, 

2016).  

Segundo Oliveira, Bonfim e Medeiros (2017), as mortes 

infantis permanecem como problema de saúde pública no 

mundo, principalmente em países e regiões mais pobres. 

Diante desse fator, a Organização Mundial das Nações Unidas 

(ONU) considerou a redução da mortalidade na infância em 2/3 

como um dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) a ser alcançado até 2015. Esta meta não foi alcançada 

por alguns países, apesar dos esforços desprendidos e foi 

repactuada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), a ser atingida até 2030.  

No Brasil, os avanços foram expressivos, com o 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) decrescendo de 26,1, 

em 2000, para 14,0/1000 nascidos vivos em 2011, perfazendo 

uma redução de 41,5% nesse período, contudo ainda não se 

conseguiu atingir os ODM (OLIVEIRA et al., 2016).  

Existem muitos problemas a serem superados, como 

diferenças dadas as desigualdades sociais existentes nas 

esferas regionais, estaduais e municipais, que excluem 
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significativa parcela populacional do acesso a bens e serviços 

básicos, com riscos mais elevados de morte nas populações 

das Regiões Norte e Nordeste. Essa última região alcançou a 

maior redução no CMI, 43,5%, passando de 35,9 óbitos por 

1000 nascidos vivos em 2000 para 20,3 em 2010. Mas, 

continuou com índices acima da média nacional (FRANÇA et al, 

2017). 

No Estado de Pernambuco, o CMI no ano de 2000 era 

de 34,0 por 1.000 nascidos vivos passando para 18,1 em 2010, 

redução de 46,8%. Já de acordo com o Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), o Estado 

da Paraíba, apresenta uma redução bem significativa nas TMI, 

que no ano de 2006 era de 18,0 por 1.000 nascidos vivos 

passando para 12,6 em 2016.  

Uma ação relativamente simples, e que têm se mostrado 

de grande valia para a redução das TMI, é a implementação de 

medidas e critérios de promoção à saúde e prevenção de 

doenças. Para que isso seja possível, exige-se a realização de 

análises efetivas da mortalidade associadas à prevenção das 

suas causas (PAIXÃO; FERREIRA, 2012).  

De acordo com Oliveira, Bonfim e Medeiros (2017), o 

declínio observado nas taxas de mortalidade infantil do Brasil, 

só foi possível em decorrência da inquestionável diminuição da 

pobreza observada nos últimos anos, fruto de políticas públicas 

compensatórias e intersetoriais.  

No âmbito da saúde, a ampliação da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) contribuiu para fortalecer as ações primárias 

de saúde, particularmente aquelas direcionadas às mulheres, 

planejamento familiar e pré-natal, e às crianças, por meio do 

incentivo ao aleitamento materno, imunização e atenção às 

doenças prevalentes na infância, além do incentivo as 

atividades coletivas e individuais relacionadas diretamente ao 
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cuidado. Contudo, para que essas taxas continuem diminuindo, 

é imprescindível que estas políticas públicas continue sendo 

efetivas e reorganizadas sempre que necessário (OLIVEIRA et 

al., 2016). 

O autor supracitado, ainda afirma que, além de 

atividades coletivas e individuais relacionadas diretamente ao 

cuidado, o Brasil vem desenvolvendo ações de vigilância à 

saúde, tais como a investigação de óbitos, que se tem mostrado 

de grande valia para uma melhor compreensão da cadeia de 

determinantes das mortes, especialmente aquelas que são 

consideradas de causas evitáveis. Embora a vigilância do óbito 

seja apontada como um bom indicador de efetividade dos 

sistemas de saúde, só em 2010 o Ministério da Saúde instituiu 

a sua obrigatoriedade com vistas à melhoria da qualidade das 

informações vitais. 

Pesquisas dessa natureza apresentam grande 

relevância e devem ser sempre realizadas para analisar e 

averiguar os índices de mortalidade infantil e assim, manter, 

melhorar e/ou elaborar novas estratégias para reduzir de 

maneira significativa as taxas de mortalidade infantil. Portanto, 

diante do cenário descrito acima, o objetivo desta pesquisa é 

traçar o perfil dos óbitos infantis que ocorreram na última 

década (2006-2016), com enfoque no Estado da Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo 

documental com abordagem qualitativa. Segundo Mancini; 

Sampaio (2016), a pesquisa exploratória estabelece critérios, 

métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa, com a 

finalidade de desenvolver, esclarecer ou modificar conceitos e 

ideias de temas pouco explorados, proporcionando uma visão 
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geral, para aproximar o pesquisador e por conseguinte formular 

problemas mais precisos ou hipótoeses para estudos 

posteriores.  

O autor supracitado, ainda afirma, que a pesquisa 

documental consiste num intenso e amplo exame de diversos 

materiais que não foram utilizados para nenhum trabalho de 

análise, ou que podem ser reexaminados, buscando-se outras 

interpretações ou informações complementares.  

No que tange a pesquisa qualitativa é percebida como 

um ato subjetivo de construção, ou seja, estimula o pesquisador 

a pensar e a se expressar livremente sobre o assunto em 

questão, levando em conta aspectos tidos como relevantes sem 

necessitar de isolamento de variáveis (GIL, 2010). 

 Os dados foram obtidos durante setembro e outubro de 

2018, através da plataforma eletrônica do DATASUS. Foram 

considerados os óbitos em crianças menores de um ano de 

idade, ocorridos no Brasil, entre os anos de 2006 a 2016. Optou-

se por 2016 como o último ano da série, pois no momento da 

coleta dos dados esse ano representava o período mais recente 

com dados consolidados. 

 A taxa de mortalidade foi calculada por meio da fórmula 

a seguir. Descata-se que foram considerados os mesmos 

espaços geográficos e anos para o cálculo. 

 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 
× 1000 

 

 O perfil da mortalidade infantil aqui traçado englobou 

dados sobre a duração da gestação, tipo de parto, sexo da 

criança e peso ao nascer.  

Após a seleção das informações de interesse, foram 

geradas tabelas que, posteriormente, foram exportadas para 
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planilhas do Microsoft Office Excel 2013. Já nas planilhas, 

foram calculados os indicadores e montados os gráficos e 

figuras com a síntese dos resultados.   

Os resultados foram discutidos por meio de literaturas 

estruturadas, a partir de estudos organizados e ordenados na 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), e demais publicações 

referentes ao tema proposto nesta pesquisa.  

Ressalta-se ainda que este estudo não necessitou de 

submissão a Comitês de Ética em Pesquisa com seres 

humanos, uma vez que usou dados secundários de sistemas 

de informação em saúde disponibilizados na internet sem que 

houvesse a possibilidade de identificação pessoal dos sujeitos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A mortalidade infantil tem dimunído no Brasil nas últimas 

décadas, mas apesar disso, um número expressivo de mortes 

infantis ainda faz parte da realidade social e sanitária do País. 

Tais mortes, em sua maioria, ainda ocorrem por causas 

evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos 

serviços de saúde e, entre elas, a atenção pré-natal, ao parto e 

ao recém-nascido (PIZZO et al., 2014). 

De acordo com a Figura 1, as TMI são mais elevadas 

nas regiões Norte e Nordeste; no entanto, é perceptível que,  a 

partir de 2010, estas se tornaram menos discrepantes e com 

tendência decrescente com relação às demais regiões.  

 

Figura 1. Distribuição da taxa de mortalidade infantil no Brasil 

entre 2006 e 2016. 
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Fonte: Autoria própria, dados extraídos do DATASUS, 2006-2016. MS. 

Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC). 

 

Os dados descrescente das regiões citadas 

anteriormente decorreram da inquestionável diminuição da 

pobreza, aumento do nível educacional e maior cobertura do 

saneamento básico, observados nos últimos anos. No que 

compete ao setor de saúde, a ampliação da ESF contribuiu para 

fortalecer as ações primárias de saúde, particularmente aquelas 

direcionadas às mulheres e crianças.  

  Comparando com os dados à nível de Brasil, a região 

Nordeste, representada pela Figura 2, apesenta Estados com 

TMI díspares que oscilam entre 20 e 180. É perceptível ainda 

que os Estados com as maiores taxas de mortalidade 

demonstraram índices declinantes destas com passar dos 

anos. Os Estados com as menores TMI, por outro lado, 

dispuseram uma tendência estável. 
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Figura 2. Distribuição da taxa de mortalidade infantil no 
Nordeste entre 2006 e 2016. 

 
Fonte: Autoria própria, dados extraídos do DATASUS, 2006-2016. MS. 

Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC). 

 

A Paraíba dispõe de uma posição intermediária quando 

comparada com os demais Estados nordestinos apesar de 

dispor de uma TMI abaixo do índice nacional. Ademais, apesar 

do relativo declínio na TMI, o Estado não apresentou mudanças 

importantes ao longo dos anos, o que corrobora o fato de que 

há ineficiência nas políticas de saúde materno-infantis. 

 De acordo com a semana gestacional, há uma relação 

de proporcionalidade inversa entre os dados de óbitos infantis 

do DATASUS e a semana gestacional (Figura 3), isto é, as 

menores semanas gestacionais compreendem as maiores TMI 

no período de 2006-2016. Sendo as taxas de 3%, 15%,15%, 

17%, 23%, 1% e 26% para a mortalidade quando a gestação 

estava antes da 22ª, da 22 a 27ª, 28 a 31ª, 32 a 36ª, 37 a 41ª, 

maior que 42 semanas e Ignorado, respectivamente. 
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Figura 3. Taxa de mortalidade na Paraíba segundo a semana 

de gestação entre 2006 e 2016. 

 
Fonte: Autoria própria, dados extraídos do DATASUS, 2006-2016. MS. 

Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC). 

 

Associado ao peso, a prematuridade corresponde a um 

dos maiores riscos para o óbito neonatal. Recém-nascidos 

prematuros têm um risco de óbito 50 vezes maior do que recém-

nascidos à termo (GAIVA; FUJIMORI; SATO, 2015).   

Diante do indicador acima descrito, um fator de extrema 

importância é a sensibilização dos profissionais de saúde para 

a compreensão da importância dessa questão, evitando a 

prematuridade iatrogênica, que na maioria das vezes relaciona-

se à realização de cesarianas sem indicações verdadeiras 

(LISBOA et al., 2015).  

Outro ponto que também se faz relevante, é o 

fortalecimento de Políticas e ações que incentivem o parto 

normal, pois este associado ao pré-natal de qualidade se 
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configuram como fatores essenciais na redução da 

prematuridade, buscando, assim, melhorias na sobrevivência e 

também da qualidade de vida na infância (FRANÇA et al., 

2017). 

Dados do DATASUS demonstram que os partos vaginais 

estão maioritariamente relacionados às maiores taxas de 

mortalidade (45%) sem, no entanto, se distanciar 

exacerbadamente do percentual que corresponde às 

cesarianas (34%) (Figura 4).   

 

Figura 4. Taxa de mortalidade na Paraíba segundo a via de 

parto entre 2006 e 2016. 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos do DATASUS, 2006-2016. MS. 

Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC). 

 

 

 

Os dados acima corroboram o estudo de Teixeira, Costa 

e Mata (2016), realizado no Rio Grande do Norte, 
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demonstrando que há uma tendência do parto vaginal estar 

relacionado com as maiores taxas de mortalidade.  

No entanto, isso não constitui uma contraindicação 

dessa via de parto, pois é sabido que o parto produz maiores 

benefícios para o recém-nascido, como o fortalecimento da 

imunidade e da maturação pulmonar (MOREIRA et al., 2017). 

 Assim como a variável via de parto, o sexo apresenta 

variabilidade da TMI pouco discrepante. No entanto, o fato do 

sexo masculino (56%) corresponder às maiores TMI corrobora 

o fato de que neonatos do sexo feminino (43%) dispõem de uma 

maior facilidade de adaptação à vida extrauterina (MOREIRA et 

al., 2017; KOLOLA et al., 2016) (Figura 5). 

 

Figura 5. Taxa de mortalidade na Paraíba segundo o sexo entre 

2006 e 2016. 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos do DATASUS, 2006-2016. MS. 

Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC). 

    

 Conforme observado na Figura 6, a TMI é inversamente 

proporcional ao peso ao nascer, ou seja, quanto menor for o 
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peso, maior será o risco de óbito neonatal e, 

consequentemente, a TMI.  

O risco de óbito neonatal é 44 vezes maior em recém-

nascidos com baixo peso ao nascer e, por essa razão, o peso 

constitui um dos maiores influenciadores da TMI (GAIVA; 

FUJIMORI; SATO, 2015). 

 

Figura 6. Taxa de mortalidade na Paraíba segundo o peso 

entre 2006 e 2016. 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos do DATASUS, 2006-2016. MS. 

Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC). 

 

Lisboa et al. (2015) corrobora os dados acima, quando 

afirma que o peso ao nascer, isolado, é um fator determinante 

para a sobrevivência infantil, assim, a associação entre baixo 

peso ao nascer e a prematuridade são condições, que em 

partes, podem ser preveníveis por cuidados pré-natais de 

qualidade. 
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O período gravídico é uma fase bastante conturbada por 

modificações hormonais e em resposta a isso, os sistemas 

corporais das gestantes sofrem algumas alterações, de modo a 

garantir o desenvolvimento embrionário/fetal normal e seguro. 

Nesse sentido, em consequência ao processo gestacional, as 

mulheres acabam adquirindo dificuldades físicas, psicológicas 

e alterações fisiológicas que muitas vezes afetam diretamente 

o feto (LUZ et al., 2015). 

A gestação pode atuar como um agente desencadeante 

ou como agravante de diversas doenças que podem aumentar 

os riscos para diversos problemas durante a gestação e o parto, 

tais como pré-eclâmpsia, diabetes mellitus gestacional, 

trombofilias, obesidade e cesáreas, além de contribuírem para 

aumentar o risco de morte materna e malformações congênitas 

(SOUSA et al., 2015).  

Um estudo americano demonstrou que as principais 

comorbidades associadas à mortalidade materna foram a pré-

eclâmpsia e a hemorragia obstétrica, enquanto outros estudos 

apontaram quadros de Infecção do Trato Urinário (ITU), Doença 

Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) e hiperemese 

(VARELA et al., 2017). 

A pré-eclâmpsia causa repercussões fetais em virtude da 

ocorrência de vasoespasmos que dificultam o fluxo sanguíneo 

uteroplancetário e, consequentemente, a disponibilidade 

sanguínea fetal (FEBRASGO, 2017). As hemorragias 

obstétricas também interferem na funcionalidade tecidual do 

feto por culminar em semelhante redução do aporte sanguíneo 

comumente necessário para o desenvolvimento intrauterino. 

As ITU, por sua vez, estão relacionadas a situações 

como trabalho de parto e parto pré-termo, ruptura prematura de 

membranas amnióticas, restrição de crescimento intrauterino, 

baixo peso ao nascer e óbito perinatal. Além disso, é importante 
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considerar o risco de toxicidade das terapias medicamentosas 

para o feto (VEIGA et al., 2017). 

Em consoante a correlação apontada por Veiga et al.  

(2017) entre a incidência de ITU e casos de prematuridade, 

Paganoti et al. (2015) destacam que, de maneira geral, a 

prematuridade se apresenta como fator de grande contribuição 

para a alta morbimortalidade neonatal, assim como para altos 

custos com tratamentos e escasso estabelecimento de medidas 

de prevenção efetivas. 

A DHEG se caracteriza por uma compensação materna 

para a hipertensão, que determinaria no extravasamento de 

plasma para o espaço extravascular e consequente diminuição 

da perfusão de diversos órgãos, dos quais se destaca a 

placenta. Dado isso, a DHEG é ligada à casos de retardo de 

crescimento intrauterino, oligodramnia, sofrimento fetal e 

prematuridade (COZENDEY et al., 2015). 

Enquanto a hiperemese é associada à náuseas e 

vômitos intensos que causam perda de peso, desidratação, 

distúrbios hidroeletrolíticos e deficiência nutricional, de modo 

que suas principais complicações englobam pré-eclâmpsia, 

descolamento prematuro de placenta, natimorto e 

prematuridade (ALFENAS et al., 2017).  

Desta forma, um dos melhores indicadores de 

efetividade dos sistemas de saúde para investigar os 

determinantes das mortes infantis, principalmente aquelas que 

são consideradas de causas evitáveis é a vigilância de 

investigação dos óbitos infantis, que com o avanço das 

tecnologias e da modernidade mundial vem sendo fortalecido 

diariamente. Esta estratégia permite a análise desses óbitos 

aferindo a qualidade da assistência, identificando os pontos de 

fragilidade e negligênciamento que requerem alterações no 
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processo e organização da rede de saúde para a melhoria do 

cuidado (OLIVEIRA; BONFIM; MEDEIROS, 2017). 

Segundo os mesmos autores citados acima, a 

investigação e discussão dos óbitos possibilita a elaboração de 

medidas de promoção, prevenção, planejamento e organização 

da linha de cuidado materna e infantil, direcionadas aos 

principais problemas de saúde e às barreiras assistenciais, ao 

mesmo tempo em que aprimoram os sistemas locais de saúde. 

Recomenda-se que ocorram melhoria das políticas 

públicas, da qualidade na assistência à saúde materno-infantil, 

contando com uma melhor qualificação do profissionais e 

fortalecimento dos comitês de investigação dos óbitos infantis 

para a redução da mortalidade infantil no nosso Estado e no 

nosso país. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir do exposto, conclui-se, que apesar da redução 

importante da mortalidade infantil no Brasil na última década, 

um número expressivo de mortes infantis ainda faz parte da 

realidade social do País, o que infere no fato de que avanços 

foram alcançados nos últimos anos, porém as proporções de 

mortes infantis por causas evitáveis ainda são excessivamente 

altas, e indicam que persistem desafios na assistência 

prestada. 

Ao longo de 10 anos a Paraíba permaneceu 

relativamente estável no que diz respeito a redução da TMI, o 

que chama atenção para a efetividade das políticas públicas de 

promoção à saúde materno-infantil. 

 Com relação ao perfil dos óbitos infantis da Paraíba, a 

prematuridade, via de parto vaginal, sexo masculino e baixo 

peso ao nascer caracterizam as maiores TMI. 
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Aponta-se também a necessidade de continuar 

desenvolvendo ações preventivas, como o planejamento 

reprodutivo, além de buscar o máximo de qualidade e 

resolutividade nos serviços de pré-natal, parto e puerpério. 
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RESUMO: A meningite é uma enfermidade de origem 

multicausal que atinge as meninges, levando ao 

desenvolvimento de processos inflamatórios que podem 

ocasionar no surgimento de comorbidades ou até mesmo o 

óbito. O estado da Paraíba, localizado no Nordeste brasileiro, 

apresenta escassez significativa de estudos que avaliem o perfil 

de acometidos por meningite.O presente estudo teve como 

objetivo analisar o perfil epidemiológico e clínico dos 

acometidos por meningite no estado da Paraíba, durante os 

anos de 2007 a 2017. Tratou-se de um estudo epidemiológico, 

do tipo documental e retrospectivo, em que houve a 

recuperação de dados secundários a partir do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). 

Os resultados mostram que o perfil de acometidos por 

meningite foi predominantementede indivíduos com 5 a 9 anos 

de idade (20,0%), do sexo masculino(61,0%), cor parda (43,3%) 
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e baixa escolaridade (23,9%). A meningite não especificada foi 

a mais comumente observada (36,4%). Ademais, alta letalidade 

foi evidenciada (13,7%), sendo a meningite tuberculosa a que 

apresentou-se mais letal na população investigada (33,3%). 

Assim, o presente estudo serve como alerta para a necessidade 

da criação de políticas públicas que melhorem a cobertura 

vacinal, o acesso a informação, o saneamento básico e 

permitam maiores investimentos aos hospitais para o 

desenvolvimento de diagnóstico rápido e preciso. 

Palavras-chave:Meningite. Saúde Pública. Epidemiologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A meningite é uma doença que se caracteriza pelo 

desenvolvimento de processos inflamatórios nas meninges, 

que podem ser desencadeados por bactérias, vírus, fungos, 

parasitas ou até mesmo, por processos não infecciosos 

(BRASIL, 2017a).  

 Do ponto de vista da saúde pública, devido sua 

mortalidade e grande capacidade de causar surtos, as 

meningites causadas por vírus e bactérias ganham destaque, 

sendo estes últimos patógenos responsáveis por levar a óbito 

cerca de 30% dos acometidos (BRASIL, 2017a; 

WOODHOUSE, 2017; UFSC, 2012). 

 Dentre os principais agentes etiológicos responsáveis 

pelo desenvolvimento de meningite, evidencia-se Escherichia 

coli, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, 

Neisseria meningitidis, Mycobacterium tuberculosis, 

Haemophilus influenzae, poliovírus, echovírus e vírus coxsackie 

(BRASIL; 2017a; CARVALHO et al., 2017; UFSC, 2012).    
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 Contudo, dependendo da fase da vida na qual o indivíduo 

desenvolva meningite há maior probabilidade de determinados 

agentes serem responsáveis por desencadear a doença.  

 Em neonatos S. agalactiae é responsável por 58% dos 

casos de meningite, em crianças N. meningitidis é observada 

em 50% dos acometidos, enquanto para adultos S. pneumoniae 

é acusado de infectar até 53% dos indivíduos nesta fase da vida 

(WOODHOUSE, 2017). 

 Os indivíduos mais comumente acometidos são aqueles 

que passaram por cirurgias neurológicas, apresentam-se 

imunocomprometidos, fazem uso de imunossupressores ou 

apresentaram herpes ou tuberculose. Ademais o contato com 

pássaros, a jardinagem ou até mesmo viagens para regiões 

endêmicas de algumas micoses ou bacterioses podem 

contribuir para o desenvolvimento da meningite (STEWART, 

2017).  

 Do ponto de vista epidemiológico, estima-se que no 

Brasil, entre os anos de 2008 a 2009 houve cerca de 12.261 

casos de meningite, enquanto que dados mais recentes, 

datados do ano de 2015, evidenciaram o surgimente de cerca 

de 9.282 acometidos (GONÇALVES e SILVA; MEZAROBBA, 

2018;EMMERICK et al., 2014), entretanto, evidencia-se uma 

importante escassez de estudos atuais que possam permitir 

melhor caracterização da meningite nos diferentes estados e 

regiões brasileiras, a exemplo da região Nordeste. 

 Mesmo a região Nordeste, sendo considerada uma das 

principais localidades em que se identifica mais casos de 

meningite em todo o país, a falta de estudos que permita-se 

demonstrar o perfil de acometidos apresenta-se alarmante 

(EMMERICK et al., 2014) havendo ainda destaque para o 
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estado da Paraíba, em que não se há na literatura estudos 

atuais sobre o perfil epidemiológico dos acometidos.  

 Dessa forma, conhecer as características 

epidemiológicas em uma determinada localidade ou serviço de 

saúde permite um diagnóstico precoce e melhor tratamento 

(CREPALDI et al., 2014). Além disso, contribui para o 

desenvolvimento de indicadores que podem, por exemplo, 

acusar qual/quais são os principais agentes responsáveis pelo 

desenvolvimento da meningite, fazendo com os profissionais de 

saúde daquele determinado local, possam desenvolver 

medidas preventivas e protocolos que contemplem métodos de 

detecção dos agentes mais comumunte observados. 

 Assim, mediante a necessidade intrínseca apresentada 

pelo estado paraibano, o presente estudo teve como objetivo 

analisar o perfil epidemiológico de acometidos por meningite no 

estado da Paraíba, durante os anos de 2007 a 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Delineamento do estudo 

  

 Tratou-se de um estudo epidemiológico, do tipo 

documental e retrospectivo, em que houve a recuperação de 

dados secundários a partir do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). O roteiro de 

busca de dados pode ser observado abaixo (figura 1).  
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Figura 1. Roteiro de busca de dados. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

Local do estudo 

 

 A Paraíba, está entre os nove estados nordestinos, 

apresentando como capital a cidade de João Pessoa. De 

acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o estado da Paraíba apresenta 56.468.435 

km2, com população estimada de 3.996.496 pessoas no ano de 

2018, sendo predominantemente urbana e apresentando 

principalmente indivíduos do sexo feminino, com rendimento 

mensal per capita de R$ 928,00 no ano de 2017 e Índice de 

Desenvolvimento Humano de 0,658, em 2010 (IBGE, 2017). 
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Figura 2. Representação gráfica dos estados brasileiros. 

 
Fonte: IBGE, 2017. 

 

Variáveis analisadas e análise estatística 

 

 Avaliou-se ano, sexo, faixa etária, escolaridade, etnia,  

etiologia, desfecho clínico e o tipo de método diagnóstico. 

Associou-se o sexo e o ano, o sexo e a faixa etária e a etiologia 

e o desfecho clínico. 

 Foram calculados o número absoluto, o percentual e a 

taxa de letalidade para a meningite e para as diferentes 

etiologias de meningite. O programa estatístico utilizado para a 

construção de gráficos e a realização dos cálculos foi o 

MicrosoftExcel 2010.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Durante os anos de 2007 a 2017 foram acometidos, por 

meningite, no estado da Paraíba, 942 indivíduos. A tabela 1 

mostra a distribuição dos casos por ano de acordo com o sexo 

dos acometidos. 

 

Tabela 1. Associação entre o ano de confirmação do 

diagnóstico e o sexo dos acometidos por meningite no estado 

da Paraíba, entre os anos de 2007 a 2017. 
Ano Sexo masculino Sexo feminino Total por ano e 

sexo 

 N % N % N % 

2007 54 9,4 22 6,0 76 8,1 

2008 78 13,6 50 13,6 128 13,6 

2009 87 15,2 40 10,9 127 13,5 

2010 38 6,6 25 6,8 63 6,8 

2011 95 16,5 58 15,8 153 16,2 

2012 53 9,2 42 11,4 95 10,1 

2013 49 8,5 41 11,2 90 9,5 

2014 42 7,3 30 8,2 72 7,6 

2015 29 5,0 22 6,0 51 5,4 

2016 23 4,0 18 4,9 41 4,3 

2017 27 4,7 19 5,2 46 4,9 

Total 575 100 367 100 942 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

 Os anos de 2011, 2008 e 2009 foram aqueles com o 

maior número de casos confirmados para meningite na Paraíba 

com 16,2%, 13,6% e 13,5% dos casos respectivamente. De 

forma que de 2012 em diante foi observado um decréscimo dos 

casos de meningite.  Entretanto, tal achado corrobora com os 

resultados do estudo de Gonçalves e Silva e Mezarobba (2018) 

que observaram diminuição dos casos, a nível nacional desde 

o ano de 2012.  
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 A queda no número de casos pode ser justificada devido 

a maior opção de vacinas que são capazes de imunizar os 

usuários dos potenciais patógenos causadores da meningite.  

 As vacinas foram introduzidas a partir do ano de 1999, 

contudo foi principalmente a partir do ano de 2010 em que 

observou-se diminuições nos casos de meningite, devido o 

acréscimo de  vacinas contra meningococos sorogrupo C e 

pneumococo e em 2011, houve a adição da vacina conjugada 

10-valente (BRASIL, 2017b). Ademais, a própria difusão de 

informações acerca da higiene pessoal e do ambiente e 

melhorias de saneamento podem ter contribuído para a 

diminuição não só dos casos de meningite, mas de outras 

doenças infectocontagiosas (BRASIL, 2010). 

 Entretanto, mesmo com a diminuição de casos 

confirmados, a meningite ainda pode ser considerada como um 

importante risco para a saúde pública no estado da Paraíba, 

uma vez que observa-se massiva diminuição das imunizações 

neste estado durante os últimos anos para todos os tipos de 

vacinas, principalmente nos anos de 2016 e 2017, em que a 

cobertura vacinal foi somente de 50,1% e 39,8%, 

respectivamente (BRASIL, 2018b). 

 Em relação ao gênero dos infectados na Paraíba, 61% 

eram do sexo masculino e 39% do sexo feminino. Tais 

resultados corroboram com um estudo realizado em Salvador-

BA, durantes os anos de 2011 a 2015, em que de 3.880 casos, 

60,2%foram indivíduos do sexo masculino (MORAIS et al., 

2017). Em uma pesquisa realizada na região Norte, por suavez, 

durante os anos de 2012 a 2015, observou-se que de 2.702 

infectados, 60% eram do sexo masculino (DIAS et al., 2017). 

Diferindo dos resultados encontrados, um estudo realizado, em 

2015 em nível nacional, observou-se que de 9.282 casos, 
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aproximadamente 60% foram evidenciados em mulheres 

(GONÇALVES e SILVA; MEZAROBBA, 2018). 

 Mesmo o sexo masculino sendo o mais prevalente para 

meningite, na Paraíba e em outras localidades, não existe ainda 

uma correlação entre o sexo e o desenvolvimento da doença 

(DAZZI; ZATTI; BALDISSERA, 2014).Contudo, Moraes e 

Barata (2005) defediam que esse tipo de ocorrência poderia 

estar associada principalmente a questões laborais que 

possibilitariam a dispersão de meningococos, como a 

construção civil, mineração e extração de petróleo e locais que 

favorecessem a aglomeração de pessoas. 

 Porém, atualmente, as mulheres vem adentrando cada 

vez mais em postos de trabalho que eram classicamente 

ocupados por homens, além de poderem lidar com material 

contaminante (hospitais e demais serviços de saúde) e 

aglomerados durante o labor, o que pode favorecer a 

contaminação não só por meningococos, mas por outras 

bactérias, fungos e vírus que também atuam como causadores 

da meningite.  

 A associação entre a faixa etária e o sexo dos 

acometidos na Paraíba, pode ser observada abaixo (tabela 2). 

 

Tabela 2. Associação entre faixa etária e sexo de acometidos 

por meningite no estado da Paraíba, entre os anos de 2007 a 

2017. 
Faixa etária Sexo masculino Sexo feminino Total por sexo e 

faixa etária 

 N % N % N % 

Ignorado 1 0,2 - 0,0 1 0,1 

< 1 ano 68 11,8 59 16,2 127 13,5 

1-4 96 16,7 50 13,6 146 15,5 

5-9 128 22,3 60 16,3 188 20,0 

10-14 72 12,5 41 11,2 113 12,0 
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15-19 53 9,2 28 7,6 81 8,6 

20-39 93 16,2 80 21,8 173 18,4 

40-59 55 9,6 34 9,3 89 9,4 

60-64 4 0,7 6 1,6 10 1,1 

65-69 3 0,5 6 1,6 9 0,9 

70-79 2 0,3 3 0,8 5 0,5 

Total 575 100 367 100 942 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

 A faixa etária mais predominante entre os acometidos 

por meningite, levando em consideração os 942 infectados, foi 

a de 5 a 9 anos de idade com 20,0% seguida de 20 a 39 anos 

com 18,4%. Em relação ao sexo masculino, a faixa etária 

predominante para os 575 infectados foi 5 a 9 anos de idade 

com 22,3%,enquanto que para o sexo feminino, das 367 

acometidas 21,8% tinham entre 20 a 39 anos. 

 Os resultados obtidos nesta pesquisa se assemelham 

aos observados em Salvador-BA, durantes os anos de 2011 a 

2015, em que de 3.880 casos, 22,9% pertenciam a indivíduos 

com 20 a 39 anos, seguido de indivíduos com 5 a 9 anos de 

idade com cerca de 18,6% (MORAIS et al., 2017). Diferindo dos 

resultados encontrados, em Santa Catarina, durante os anos de 

2009 a 2014, de 4.649 casos 17,3% foram de indivíduos com 

20 a 34 anos de idade, seguido de indivíduos entre 35 a 49 anos 

com 16,6% dos casos confirmados (SES-SC, 2014). 

 A predominância de meningite nas faixas etárias que 

correspondem a crianças e adolescentes tem sido associadas 

a imaturidade imunológica, enquanto que no caso dos adultos 

jovens, isto também pode estar associado ao maior contato que 

estes possam ter com  aglomerados de pessoas devido 

instituições de ensino ou até mesmo as atividade laborais que 

desempenham (DIAS et al., 2017).  
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 A tabela 3 mostra a distribuição dos casos de meningite 

por etnia. 

 

Tabela 3. Número de acometidos por meningite de acordo com 

a etnia, no estado da Paraíba, entre os anos de 2007 a 2017. 
Etnia Quantidade de casos 

 N % 

Branca 298 31,6 

Preta 42 4,5 

Amarela 3 0,3 

Parda 408 43,3 

Indígena 1 0,1 

Ign/Branco 190 20,2 

Total 942 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

 Indivíduos pardos foram os mais acometidos, com 

43,3%dos casos. Corroborando com os resultados obtidos, em 

um estudo realizado no Brasil no ano de 2015, foi observado na 

região Nordeste que de 1541 acometidos, 74% eram pardos, 

entretanto em outras regiões brasileiras, como a Sudeste, a cor 

branca é predominante nos infectados (SILVA; MEZAROBBA, 

2018). 

 Não é evidenciada nenhuma relação entre a cor da pele 

e o desenvolvimento de meningite, mesmo esta característica 

estando geralmente associada a questões socioeconômicas, 

devido, em sua grande maioria, as pessoas de pele parda/preta 

possuírem  baixo poder aquisitivo e portanto menor acesso a 

informaçãoe a medidas preventivas, contribuindo para o 

desenvolvimento de doenças infectocontagiosas e parasitárias. 

Além disso, acredita-se que o próprio preconceito pode atuar 

como um entrave para essa população no momento da procura 
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por algum atendimento nos serviços de saúde (FIORIO et al., 

2011; SILVA et al., 2017). 

 O nível de escolaridade dos acometidos por meningite na 

Paraíba, pode ser observado na tabela 4.  

 

Tabela 4. Nível de escolaridade de acometidos por meningite 

no estado da Paraíba, entre os anos de 2007 a 2017. 
Escolaridade Quantidade de casos 

 N % 

Ignorado 262 27,8 

Não se aplica* 364 38,6 

Analfabeto 15 1,6 

Baixa escolaridade** 225 23,9 

Média escolaridade*** 58 6,2 

Alta escolaridade**** 18 1,9 

Total 942 100 

* Indivíduos com idade insuficiente; ** ensino fundamental incompleto ou 

completo; *** ensino médio incompleto ou completo; **** ensino superior 

incompleto ou completo.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 A baixa escolaridade foi evidenciada em 23,9% dos 

indivíduos com meningite no estado da Paraíba. Tal resultado 

se assemelha com um estudo realizado em um hospital de 

Santa Catarina, durante os anos de 2007 a 2013, em que de 

187 indivíduos diagnosticados com meningite 79% destes 

possuiam baixa escolaridade (MONTEIRO et al., 2014). 

 A alta prevalência de indivíduos com baixa escolaridade 

pode estar associado também a baixa renda, falta de 

saneamento básico e até mesmo a falta informação, 

corroborando paraconhecimentos específicos frágeis e para 

maior dificuldade do desenvolvimento de medidas 

preventivas,como a maior higiene pessoal, lavagem correta das 
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mãos, alimentos e utensílios e vacinação (BRASIL, 2017a; 

FIOCRUZ, 2017). 

 A meningite é uma doença que pode ter diversas origens. 

Dessa forma, abaixo é possível observar os principais tipos de 

meningite que vêm acometendo a população paraibana, assim 

como, o desfecho clínico (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Associação entre etiologia e desfecho clínico de 

acometidos por meningite no estado da Paraíba, entre os anos 

de 2007 a 2017. 
Etiologia Ignorado Alta Óbito por 

meningite 

Óbito 

por 

outras 

causas 

Total de 

casos por 

etiologia 

 N % N % N % N % N % 

Ignorado 6 12,2 6 0,9 1 0,8 2 8 15 1,6 

MCC* - - 38 5,1 7 5,4 1 4 46 4,9 

MM* 2 4,1 27 3,6 8 6,2 - - 37 3,9 

MM+MCC* - - 26 3,5 1 0,8 1 4 28 3,0 

MTBC* - - 6 0,9 3 2,3 - - 9 0,9 

MB* 9 18,4 244 33 38 29,5 6 24 297 31,6 

MNE* 21 42,9 256 34,6 58 44,9 8 32 343 36,4 

MV* 4 8,2 94 12,7 2 1,6 2 8 102 10,8 

MOE* 5 10,2 12 1,6 3 2,3 5 20 25 2,6 

MH* 1 2 4 0,6 - - - - 5 0,6 

MP* 1 2 26 3,5 8 6,2 - - 35 3,7 

Total 49 100 739 100 129 100 25 100 942 100 

*MCC: Meningococemia; MM: Meningite Meningocócica; MM+MCC: 

Meningite Meningocócica + Meningococemia; MTBC – Meningite 

tuberculosa; MB: Meningite Bacteriana; MNE: Meningite não especificada; 

MV: Meningite Viral; MOE: Meningite por outras Etiologias; MH: Meningite 

por Haemophilus influenzae; MP: Meningite por Streptococcus pneumoniae. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 O maior número de casos de meningite, no estado da 

Paraíba foram do tipo não especificada com 36,4% dos casos 
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e 44,9% dos óbitos respectivamente, seguido da meningite do 

tipo bacteriana correspondendo a 31,6%dos acometidos e 

29,5% dos óbitos. Corroborando com os dados obtidos, 

observou-se no estado do Ceará que no ano de 2017, de 382 

casos, a meningite não especificada foi predominante com 

41,9%, seguida da meningite viral com 27% e a bacteriana com 

23% (SES-CE, 2018).  Enquanto que um estudo realizado em 

todos os estados brasileiros, durante os anos de 2009 a 2012, 

evidenciou-se que dos 83.887 casos confirmados, 42% foram 

ocasionados por vírus, seguido de meningite não especificada 

com 17,4% (DAZZI; ZATTI; BALDISSERA, 2014).  

 O alto número de casos de meningite não especificada, 

pode se dar devido a falta de recursos e consequente dignóstico 

feito a partir da observação clínica e dados epidemiológicos, 

não havendo portanto o uso de culturas ou outras metodologias 

que permitam identificar a presença de agentes etiológicos ou 

ainda,pode haver o acesso a metodologias diagnósticas, porém 

que não apresentaram-se sensíveis ou adequadas o suficiente 

para detectar os possíveis patógenos (DAZZI; ZATTI; 

BALDISSERA, 2014).  

 A meningite bacteriana, por sua vez, apresenta uma 

certadificuldade e demora no diagnóstico, sendo sempre 

importante a utilização de medidas preventivas, como o 

possível uso de antimicrobianos de forma empírica, logo após 

a coleta do líquor, sangue e demais materiais biológicos 

(MACHADO; BORGES, 2015). Ademais, o tempo necessário 

para a finalização desse tipo de diagnóstico dura dias, sendo 

este tipo de meningite a responsável por significativa taxa de 

mortalidade, sobretudo em neonatos, crianças e adolescentes 

(SOUSA et al., 2016). 
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 Na figura 3 é possível observar as metodologias utilizadas 

para a confirmação da meningite no estado da Paraíba.  

 

Figura 3. Percentual de metodologias utilizadas para 

diagnosticar acometidos por meningite no estado da Paraíba, 

entre os anos de 2007 a 2017. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

 O tipo de metodologia mais utilizada foi a análise 

quimiocitológica (49,8%) do líquor que tem por objetivo permitir 

a contagem celular e dosar proteínas e glicose, entretanto não 

pode ser utilizada para fechar o diagnóstico, uma vez que, 

apresenta baixo grau de especificidade.  Enquanto que o 

diagnóstico clínico (29,9%), foi o segundo mais utilizado, 

seguido da cultura (10,0%), que se apresenta como padrão 

ouro no diagnóstico da meningite bacteriana (BRASIL, 2009). 

 A falta de um diagnóstico que permita identificar os agentes 

etiológicos, podem fazer com que o tratamento torna-se cada 

vez mais difícil e demorado. Dessa forma, recomenda-se que 

se faça o uso de várias metodologias, como a bacterioscopia do 
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líquor, cultura e látex que são aquelas que têm se mostrado 

mais eficientes quanto a capacidade de permitir um diagnóstico 

positivo; além desses, o PCR também pode ser útil (CREPALDI 

et al., 2014).  

 Contudo, somente saber o número de casos, óbitos e as 

meningites mais comuns não é suficientes para se medir a 

gravidade de uma doença, para tal é necessário que seja 

medida a letalidade.  

 Abaixo, é possível observar a letalidade de meningite 

levando em consideração os diferentes tipos de etiologia (tabela 

6).  

 

Tabela 6. Taxa de letalidade dos diferentes tipos de meningite 

observados no estado da Paraíba, entre os anos de 2007 a 

2017. 
Etiologia Número de 

acometidos 

Número de 

óbtidos 

Taxa de 

letalidade 

MCC* 46 7 15,2% 

MM* 37 8 21,6% 

MM+MCC* 28 1 3,6% 

MTBC* 09 3 33,3% 

MB* 297 38 12,8% 

MNE* 343 58 16,9% 

MV* 102 2 0,9% 

MOE* 25 3 12% 

MH* 5 0 0% 

MP* 

Ignorado 

35 

15 

8 

1 

22,8% 

- 

*MCC: Meningococemia; MM: Meningite Meningocócica; MM+MCC: 

Meningite Meningocócica + Meningococemia; MTBC – Meningite 

tuberculosa; MB: Meningite Bacteriana; MNE: Meningite não especificada; 

MV: Meningite Viral; MOE: Meningite por outras Etiologias; MH: Meningite 

por Haemophilus influenzae; MP: Meningite por Streptococcus pneumoniae. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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 A letalidade para meningite no estado da Paraíba entre os 

anos de 2007 a 2017, foi de 13,7%. Menor taxa de letalidade foi 

observada em estudo realizado entre os anos de 2007 a 2013, 

em um hospital de Santa Catarina, em que dos 187 casos, 9,6% 

foram letais (MONTEIRO et al., 2014).  

 Em relação a taxa de letalidade levando em consideração 

a etiologia, a meningite tuberculosa foi aquela com maior 

letalidade com cerca de 33,3%. Mesmo com a escassez de 

dados na literatura acerca desse tipo de meningite, sua alta 

mortalidade é evidenciada, sendo portanto, uma grande 

preocupação aos serviços de saúde, uma vez que, o não 

controle da tuberculose pode agir como um facilitador para o 

desenvolvimento da meningite tuberculosa (GARCIA et al., 

2016). 

 Assim, torna-se importante ressaltar que o presente estudo 

teve como limitação fazer uso de dados secundários, não 

podendo portanto ter acesso a outras informações que 

permitissem uma caracterização mais correta e fidedigna da 

população estudada. Em contrapartida, trata-se do primeiro 

estudo realizado afim de traçar o perfil epidemiológico de 

paraibanos acometidos por meningite, sendo portanto de 

extrema importância para estudos futuros que tenham esta 

mesma temática como foco centralizador.  

 

CONCLUSÕES  

 

O perfil de acometidos por meninge na Paraíba, entre os 

anos de 2007 a 2017, foi de indivíduos com 5 a 9 anos de idade, 

sexo masculino, cor parda e baixa escolaridade.  
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O ano de 2011 foi aquele em que houve o maior número de 

casos e a meningite não especificada foi a mais comumente 

observada (36,4%).  

Em relação a taxa de letalidade, esta foi de 

aproximadamente 13,7%, entretanto ao analisar a letalidade por 

tipo de meningite, observou-se que a meningite tuberculosa 

apresenta-se como a mais letal (33,3%).  

Assim, levando em consideração o grande número de 

acometidos e a alta letalidade por meningite na Paraíba, o 

presente estudo serve como alerta para as autoridades da 

necessidade da criação em políticas públicas que melhorem a 

cobertura vacinal, o acesso a informação, o saneamento básico 

e permitam maiores investimentos aos hospitais para a 

elaboração de diagnóstico rápido e preciso e medidas de 

contenção e preventivas frente aos agentes etiológicos mais 

comumente observados nos serviços de saúde ou localidades.  
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RESUMO: Em se tratando do tema “álcool”, no Brasil, dois fatos 

vêm chamando atenção ultimamente: é a droga lícita mais 

consumida e a idade de primeira ingestão está ficando cada vez 

mais precoce. Estima-se que em 2010, cada brasileiro acima de 

15 anos consumiu cerca de 8,7 litros de álcool puro - um 

consumo acima da média mundial, 6,2 litros. Este fato contribui 

para um maior número de indivíduos com sequelas agudas e 

crônicas pelo uso abusivo e contínuo do álcool. Mediante esse 

panorama, decidiu-se avaliar o perfil de consumo de álcool 

entre a população adolescente matriculada no ensino médio de 

duas escolas públicas da cidade de Serra Talhada-PE. 

Realizou-se um estudo descritivo, quantitativo, com uma 

amostra de 267 discentes. Foi utilizado o “Alcohol Use 

Disorders Identification Test” (AUDIT) e um questionário 

demográfico. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa (CEP). Foi possível evidenciar que 86,5% dos 

participantes se localizavam na Zona I, ou seja, consumo de 

baixo risco ou abstinência; 9% na Zona II, realizando consumo 

de risco; 2,6% na Zona III, consumo de risco e com tendências 

à dependência; e 1,9% na Zona IV, alcoolismo. Portanto, esta 

amostra apresentou uma significativa quantidade de indivíduos 

com hábitos etílicos fora das zonas de risco, 231 pessoas. 

Palavras-chave: Adolescentes. AUDIT. Perfil de consumo de 

álcool. 

 
INTRODUÇÃO 

 

O álcool é uma substância psicoativa com alto potencial 

de desencadear um processo de dependência. Ao redor do 

mundo, os problemas relacionados ao abuso do uso de álcool 

variam, entretanto, de alguma forma, todos aqueles implicam 

em danos para a saúde dos indivíduos que o consomem, bem 

como para a saúde da sociedade ao seu redor (ALMEIDA, 

2017; OLIVEIRA, 2016; PELLICOLI, 2017). 

Segundo Almeida (2017), o uso abusivo do álcool figura 

como um entre os cinco maiores fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças, deficiências e mortes pelo 

mundo. Dentre estas complicações estão a cirrose hepática, 

toxicofilia, câncer de fígado, lesões por acidentes, pancreatite, 

prejuízos neurológicos, problemas gastrintestinais, disfunções 

imunológicas e dentre outras. De acordo com a 10ª Revisão da 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID-10) e a Organização Mundial 

de Saúde (1980), o álcool está associado a mais de 200 

patologias.  
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2014), 

o consumo de álcool por uma população pode ser visualizado 

através de diversos indicadores. Porém, dois dos mais comuns 

são: consumo per capita, que é definido como o consumo em 

litros de álcool puro por indivíduo e o consumo diário de gramas 

de álcool puro por pessoa. Os dados do último relatório sobre 

álcool e saúde elaborado pela mesma instituição mostraram 

que, no mundo, 43% dos indivíduos acima de 15 anos 

consumiram em média 6,4 litros de álcool puro em 2018 ou, 

traduzindo para o outro indicador, 17,56 gramas de álcool puro 

por pessoa em um dia (WHO, 2018). Cabe destacar que, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o National 

Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) (2014), 

levando em conta as variações fisiológicas entre a população, 

é considerado como consumo de álcool de baixo risco, ou seja, 

um volume médio em que é possível a metabolização sem 

grandes dificuldades, a ingestão equivalente a 10-14 gramas de 

álcool puro por dia. Porém, é válido comentar que é consenso 

para ambas instituições que não há um nível de consumo 

seguro, portanto, todo grau de consumo de álcool é prejudicial. 

A população jovem é identificada como um dos grupos 

mais vulneráveis, em se tratando do consumo abusivo de 

álcool. Dentre as razões para esse risco está o fato de que estes 

tendem a ser menos avessos a situações de perigo e, portanto, 

podem apresentar comportamentos de risco quando bebem, 

tais como dirigir em estado de embriaguez e outras situações 

que resultam em acidentes e lesões não intencionais 

(PELLICOLI, 2017). Outro fator de risco que envolve a 

população em questão, principalmente na faixa etária de 15-24 

anos, é a característica de serem em grande parte 

consumidores com o perfil conhecido com binge, que no Brasil 
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é comumente dito como “porre ou pileque”, que se caracteriza 

pelo fato de o indivíduo consumir uma grande quantidade de 

bebida alcoólica em um curto espaço tempo (DAMACENA, 

2016; WHO, 1980).  

Embora no Brasil exista uma lei que impeça a 

comercialização de bebidas alcoólicas para menores de 18 

anos - Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996 - estima-se que, em 

2016, a média de consumo de álcool pela população maior de 

15 anos, 7,8 litros, ficou acima da média registrada 

mundialmente, 6,4 litros, porém, ficou abaixo do consumo per 

capita da região das Américas, 8 litros (WHO, 2014; WHO, 

2018). Pode-se comentar, ainda, dados do Ministério da Saúde, 

no ano de 2010, apresentou a existência de cerca de 77% dos 

jovens brasileiros de 18-35 anos, que, no intervalo de um ano, 

assumiram o perfil de consumo binge. 

         Em um levantamento domiciliar realizado em 2005, 

constatou-se que 74,6% dos brasileiros já fizeram o uso de 

álcool na vida e que pelo menos 50% tinham consumido a 

substância no último ano, sendo que, entre os jovens de 18-24 

anos, este número sobe para 62% (CARLINI, 2007). Segundo 

a OMS (2018), no ano de 2016, aproximadamente 40% da 

população fez uso de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses, 

e entre esses, em sua maioria eram homens (54%m versus 

27,3% das mulheres). 

Pode-se comentar, também, que, no Brasil, é cada vez 

mais precoce a idade da primeira ingestão alcóolica, e que são 

crescentes o número de intoxicação aguda por álcool ou suas 

sequelas crônicas nas urgências e emergências, de acidentes 

envolvendo indivíduos alcoolizados e desabilitados à direção, 

além de outros eventos relacionados à manutenção da 
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cognição e/ou nível de consciência: brigas, atividade sexual de 

risco, estupro, entre outros (GONÇALVES, 2015). 

Diante do exposto de que o uso abusivo de álcool é um 

fator de risco para o desencadeamento de diversas 

manifestações patológicas e eventos evitáveis, a pesquisa teve 

como fim classificar o perfil de consumo de bebidas alcóolicas 

entre discentes do ensino médio de escolas públicas de Serra 

Talhada-PE, considerando a quantidade e a frequência do 

consumo, para identificação dos grupos mais vulneráveis e 

expostos aos prejuízos decorrentes do uso excessivo da 

substância.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizou-se uma pesquisa transversal quantitativa 

descritiva acerca do perfil de consumo de álcool entre 

estudantes do ensino médio das escolas públicas de Serra 

Talhada foi realizada. 

Por critério de disponibilidade e aceitação à proposta, 

pela Gerência Regional de Educação, foram selecionadas duas 

escolas públicas de ensino médio. Nessas, foram avaliados 267 

discentes de todos os anos.  

A coleta de dados se deu através do preenchimento 

utilização de um questionário socioeconômico, no qual continha 

os seguintes tópicos: sexo, idade atual, idade em que 

experimentou álcool pela primeira vez, qual o nível de 

parentesco das pessoas com quem reside, nível 

socioeconômico e se pratica atividade laboral; e através do 

questionário Teste de Identificação de Desordens do Álcool 

(AUDIT), desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), estruturado com 10 questionamentos que classificam o 
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indivíduo quanto ao consumo de álcool de acordo com a 

pontuação atingida – A Zona I abrange os scores de 0 à 7 e os 

indivíduos nesta são classificados como “Abstêmios que ou 

realizam consumo de baixo risco”; a Zona II scores de  8 à 15 e 

realizam consumo de risco; na Zona III tem score de 16 à 19 e 

realizam consumo de alto risco ou tendem a dependência; e 

Zona IV, quem pontua acima de 20 e que já é considerado 

dependente - e melhor método de intervenção para estes – 

Prevenção primária; orientação básica; intervenção breve e 

monitoramento; e encaminhamento para serviço especializado, 

respectivamente; 

Os dados coletados foram tabulados no software Excel 

2013® e analisados no software SPSS Statistics 21 utilizando-

se da estatística descritiva, tabela de referência cruzada e 

correlação de Pearson. 

A execução do trabalho se deu com base na Resolução 

n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, n. 2.756.016. É 

válido comentar, ainda, que todos os sujeitos envolvidos na 

pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, e aqueles sujeitos menores de idade assinaram o 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, ambos impressos 

em duas vias, uma delas foi entregue ao discente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A população selecionada foi composta por 267 indivíduos 

de ambos os sexos, com idade média de 15,84 anos (± 1,03 

anos), com idade mínima de 14 anos e máxima de 18 anos, 

devidamente matriculados no ensino médio público e que 

aceitaram participar por livre e espontânea vontade como 

colaboradores da pesquisa. A maioria da população foi 
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composta por indivíduos do gênero feminino, representando 

55% da amostra, o restante pertencia ao sexo masculino, 

representando 45% da amostra. 

A maioria dos indivíduos eram integrantes do primeiro 

ano, 45,5% da amostra populacional, porém, também 

participaram estudantes do segundo ano, 18,3% da amostra 

populacional, e do terceiro ano, 36,2% da amostra populacional. 

Em se tratando da prática de atividade laboral, 97% dos 

indivíduos alegou não trabalhar; 1,1% trabalharam em uma 

quantidade de tempo inferior à 20 horas semanais; e apenas 

0,4% trabalharam em uma quantidade de tempo superior à 20 

horas semanais. Quanto à renda, a maioria, 30,6%, alegou viver 

com apenas um salário mínimo; os demais, 40,3% variam entre 

2 e 10 salários mínimos e 29,1% dos indivíduos não souberam 

informar. Ao passo que a quantidade de pessoas que utiliza 

esta renda para sobreviver varia: entre 1 e 3 pessoas em 30,2% 

da população; entre 4 e 6 pessoas em 55,2% da população; e 

acima de 7 pessoas em 1,5% dos alunos; 13,1% não souberam 

informar. 

Ao analisar os resultados do questionário AUDIT (Figura 

1), observou-se uma quantidade prevalente de indivíduos que 

se classificaram como Zona I, 86,5% da população total, destes, 

a maioria era do sexo feminino (55,41%, versus 44,58% do sexo 

masculino). Os demais se dividiram entre as Zonas II, 9%, 

destes, metade eram mulheres; Zonas III, 2,6%, destes, 57,15% 

eram homens e 42,85% eram mulheres; e na Zona IV ficaram 

1,9% da população, destes, 40% eram homens e 60% eram 

mulheres (Figura 2).   

 

  



PERFIL DE CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
DE ESCOLAS PÚBLICAS DO SERTÃO DO PAJEÚ 

496 
 

Figura 1. Gráfico percentual: Pontuação do questionário AUDIT 

da amostra estudada. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

A literatura demonstra que o consumo de álcool em 

relação ao sexo é consideravelmente maior entre o sexo 

feminino que o masculino (MARTINS, 2018; QUENTAL, 2015). 

Um fator relevante nesta população é de que 13,5% 

apresentava algum grau de consumo de álcool de risco. Um 

valor muito inferior ao descrito por Quental (2015), no qual 

92,2% da população dos adolescentes apresentava algum nível 

de consumo de risco – 31,1% na Zona II, 3% na Zona III, e 

58,1% se encontravam na Zona IV. 
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Figura 2. Gráfico percentual: Pontuação no questionário AUDIT 

em relação ao gênero. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Observou-se que a idade média de primeira 

experimentação do álcool foi de 15,84 anos (±1,03), com idade 

mínima de 14 anos e máxima de 18 anos (Figura 3). Nos 

indivíduos que tiveram o primeiro contato com o álcool aos 14 

anos, 60% estava enquadrado na Zona I e o restante na Zona 

II. Nos indivíduos que tiveram o primeiro contato com o álcool 

aos 15 anos, 80,43% estava enquadrado na Zona I, 8,69% na 

Zona II, 6,52% na Zona III e 2,17% na Zona IV. Nos indivíduos 

que tiveram o primeiro contato com o álcool aos 16 anos, 

81,66% estava enquadrado na Zona I, 10% na Zona II, 3,33% 
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na Zona III e 5% na Zona IV. Nos indivíduos que tiveram o 

primeiro contato com o álcool aos 17 anos, 60,27% estava 

enquadrado na Zona I, 12,32% na Zona II, 2,73% na Zona III e 

1,36% na Zona IV. Nos indivíduos que tiveram o primeiro 

contato com o álcool aos 18 anos, 100% se enquadrou na Zona 

I. 

Almeida (2017) e Gonçalves (2015) relatam em seus 

estudos uma idade cada vez mais precoce de início de 

consumo de álcool, entre 10 e 12 anos de idade. Um fato 

interessante, já que esta mesma variante foi analisada na 

população e foi encontrada uma idade média de 15,84 anos (± 

1,03 anos). Logo, uma idade superior às médias internacionais. 

 

Figura 3. Gráfico percentual: Classificação no questionário 

AUDIT por idade de primeira experimentação do álcool. 
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Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

O perfil de consumo de álcool referente ao ano no qual o 

discente estava matriculado, percebeu-se que os alunos 

matriculados no primeiro ano estavam classificados na Zona I, 

81,6% da população; na Zona II, 12,7% da população; na Zona 

III, 3,5% da população, e na Zona IV, 2,2% da população 

(Figura 4). Os alunos matriculados no segundo ano, por sua 

vez, tiveram classificados na Zona I, 82,85% da população; na 

Zona II, 14,3% da população; nenhum aluno pontuou na Zona 

III, e na Zona IV, 2,85% da população. Já com os alunos 

matriculados no terceiro ano, pode-se observar que, como nas 

anteriores, a maioria estava classificada na Zona I, 77,61% da 

população; na Zona II, 11,95% da população; na Zona III, 4,5% 

da população, e na Zona IV, 5,94% da população.  

Portanto, entre o primeiro e segundo ano não houve uma 

diferença percentual significativa quanto ao perfil de consumo 

de álcool. Porém o mesmo não se pode afirmar quanto ao 

terceiro ano, já que o percentual de indivíduos localizados nas 

zona de risco representavam 32,31% da amostra, contraste 

com o percentual do primeiro e segundo ano, 18,4% e 17,15%, 

respectivamente. 

A amostra do estudo demonstrou uma quantidade 

percentual significativa de indivíduos classificados como 

abstêmios ou que realizavam consumo de baixo risco (86,5%). 

O que entra em contraste com o observado na literatura. Num 

estudo realizado no município de Cajazeiras-PB, demonstrou-

se que apenas 7,8% da população estava classificado na zona 

de provável abstinência. Um número consideravelmente inferior 

ao encontrado na população (QUENTAL, 2015). 
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Figura 4. Gráfico percentual: Classificação do questionário 

AUDIT quanto ao ano em que o discente cursava 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Relacionado ainda ao questionário AUDIT, 38,95% da 

amostra alegou que já chegou a causar danos físicos a si ou a 

outras pessoas quando realizou o consumo do álcool. Destes, 

a grande maioria relatou que o tinha realizado no último ano, ou 

seja, 86,54% da população. 

Apesar dos dados quantitativos obtidos, não foi possível 

ser verificadas diferenças estatisticamente significativas na 

análise estatística com os testes de análise e de correlação 



PERFIL DE CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
DE ESCOLAS PÚBLICAS DO SERTÃO DO PAJEÚ 

501 
 

entre gênero, ano de matrícula e idade, com a pontuação obtida 

no questionário AUDIT. 

Apesar de que em 2016 a média de consumo de álcool 

pela população maior de 15 anos, ficou acima da média 

mundial, é relevante comentar que o consumo per capita 

brasileiro chegou a aproximadamente 8,7 litros de álcool puro 

em 2010, 11,53% a mais que no ano de 2016 (WHO, 2018). Ou 

seja, esses dados sugerem que houve uma redução no 

consumo de álcool na população do Brasil. 

 

CONCLUSÕES 

 

A exposição contínua e precoce ao consumo de álcool é 

um fator predisponente à várias patologias de diferentes 

gravidades, distúrbios de ordem psicológica e social, e contribui 

grandemente para traumas dos mais diversos padrões de 

energia. É o fator aditivo mais presente quando se fala em 

homicídios, suicídios e acidentes automobilísticos. 

Através do questionário AUDIT, pode-se constatar que a 

população analisada se apresentou majoritariamente 

classificada na Zona I, ou seja, indivíduos abstêmios ou que 

realizam um consumo de álcool de baixo risco (86,5%). Porém, 

ainda existe uma quantidade relevante de indivíduos que estão 

classificados nas zonas de consumo de álcool de risco. 

É válido ressaltar, ainda, que a população em questão 

apresentou uma idade de primeira experimentação do álcool, 

consideravelmente superior às médias apontadas na literatura 

a nível nacional e mundial. O que talvez contribua para que 

atividades proponentes de mudanças estagnadoras ou 

descendentes nos padrões de consumo sejam mais efetivas. 
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Percebeu-se que não houve variação percentual 

significativa nos resultados dos scores atingidos entre o 

primeiro e segundo anos. Entretanto, houve diferença 

percentual quando foram analisados os indivíduos matriculados 

no terceiro ano, o qual se mostrou com um consumo de álcool 

de risco elevado – indivíduos que pontuaram pelo menos oito 

(08) pontos no score AUDIT - em comparação aos anos 

anteriores. 

Em se tratando da relação entre o gênero e o consumo 

de álcool, observou-se que o sexo feminino lidera na maioria 

das zonas de classificação no questionário AUDIT. Porém, 

apesar do consumo de baixo risco e abstemia ter sua maioria 

composta por indivíduos do sexo feminino, as mulheres estão à 

frente dos homens quando se fala no perfil de consumo de 

álcool da Zona IV – dependentes alcoólicos. Um fato que é de 

extrema relevância no âmbito da saúde, já que as mulheres são 

as mais prejudicadas quanto as variabilidades fisiológicas 

intrínsecas quanto ao metabolismo alcoólico, e em se tratando 

da idade, uma maior vulnerabilidade a estupros, infecções 

sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada e 

indesejada, além das consequências para o concepto pela 

exposição aguda e crônica ao álcool. Porém, apesar destas 

situações, os homens continuam sendo mais onerosos ao 

sistema de saúde pelo fato de que são os que líderes em 

condução de risco automobilística de risco e situações de 

agressão, portanto, tendem a aumentar o espectro de 

indivíduos atingidos - direta ou indiretamente - pelo consumo de 

álcool. 

Compreende-se, logo, que embora seja um grupo que 

majoritariamente realiza um consumo de baixo risco ou são 

abstêmios, o perfil de consumo do álcool de risco é elevado 
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nesta população. Principalmente pela faixa etária em que se 

encontram, nível educacional e status socioeconômico 

dependente. Portanto, fica evidente a necessidade de 

intervenções sensibilizadoras acerca das complicações do 

abuso agudo ou uso crônico do álcool nesta população. 
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RESUMO: Ao longo dos anos, o perfil epidemiológico da 
infecção pelo HIV e sua manifestação através da AIDS, sofreu 
importantes transformações, o que colocou as mulheres em 
situação de maior vulnerabilidade. O estudo tem por objetivo 
descrever o perfil epidemiológico dos casos de HIV em 
gestantes no Brasil e sua evolução nos últimos dez anos. 
Estudo transversal, ecológico, descritivo com abordagem 
quantitativa. Para coleta de dados, utilizaram-se dados oriundos 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 
Identificou-se que no Brasil, no período de 2007 até junho de 
2017, foram notificadas 73.638 gestantes infectadas com HIV, 

onde se verifica que 35,5% das gestantes residiam na região 
Sudeste, seguida pelas regiões Sul (30%), Nordeste (18,7%), 
Norte (9,8%) e Centro-Oeste (6%). Em um período de dez anos, 
houve aumento de 23,8% na taxa de detecção de HIV em 
gestantes.  A faixa etária que apresenta o maior número de 
casos de gestantes infectadas com HIV está entre 20 e 24 anos, 
representando (27%) dos casos notificados, seguido das faixas 
etárias entre 25 a 29 anos e 30 a 34 anos, representando (26%) 
e (18,5%) respectivamente. Segundo a escolaridade, a maioria 
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das gestantes infectadas com HIV possui ensino fundamental 
incompleto, representando 37,7% dos casos notificados. Diante 
dos achados, reforçar a necessidade de manutenção e 
intensificação das políticas do Programa Nacional de DST/AIDS 
se faz necessário. 
Palavras-chave: Perfil epidemiológico. HIV. Gestantes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) 

constituem um grave problema de saúde pública, no contexto 

global, e conferem-lhe grandes desafios, sobretudo a Síndrome 

da Imunodeficiência adquirida (AIDS), que devido seu caráter 

epidêmico trouxe consequências devastadoras para famílias, 

comunidades e países nos últimos 30 anos (ARAÚJO et al., 

2015; MARTINS et al., 2014). 

Em virtude dos avanços advindos do diagnóstico e 

tratamento, a Organização Mundial da Saúde (OMS) inclui a 

aids em condição crônica e clinicamente manejável, gerando 

mudanças no paradigma da doença, que antes ocasionava 

grande terror face as deformidades corporais que gerava nos 

indivíduos acometidos no início da epidemia (RENESTO et al., 

2014).  

Ao longo dos anos, o perfil epidemiológico da infecção 

pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e sua 

manifestação através da AIDS, sofreu importantes 

transformações, de tal forma que a incidência, inicialmente 

restrita a segmentos específicos (homossexuais, hemofílicos, 

usuários de drogas), alterou-se gradativamente, atingindo 

diferentes grupos populacionais, no qual as mulheres em idade 

reprodutiva vêm ganhando destaque nos últimos anos 

(BRINGEL, 2015). 
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Muito embora, o Brasil possua uma política de prevenção 

e atenção ao HIV e a aids mundialmente reconhecida como 

uma das mais eficazes, o conjunto das notificações demonstra 

que esta infecção permanece em patamares elevados, 

principalmente entre as mulheres, fenômeno denominado como 

feminização. Sendo assim, tal fato pode repercutir diretamente 

no número de gestantes infectadas pelo vírus (CARTAX, 2013).  

Em busca do controle e investigação epidemiológica da 

infecção pelo HIV em gestante, desde 2006, no Brasil, esse 

agravo passou a ser de notificação compulsória, o que culminou 

no aumento na taxa de detecção (BRASIL, 2016). 

Desta forma, o presente estudo tem por objetivo 

descrever o perfil epidemiológico dos casos de HIV em 

gestantes no Brasil e sua evolução nos últimos dez anos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo transversal, epidemiológico, descritivo com 

abordagem quantitativa. A coleta de dados aconteceu durante 

o mês de junho de 2018 no sistema de informação SINAN. 

Foram aplicados os seguintes critérios de elegibilidade: 

dados oriundos do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), Sistema de Informação de Mortalidade 

(SIM), Sistema de Controle de Exames Laboratoriais de 

CD4+/CD8+ e Carga Viral do HIV (SISCEL) e Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC),registrados no 

período compreendido entre 2007 a 2017, relacionado à 

detecção de casos de infecção pelo HIV em gestantes, 

compilados no departamento de informática do Sistema Único 

de Saúde do Brasil (DATASUS). 

Para o desenvolvimento da coleta de dados, foram 

utilizadas as tabelas elaboradas pelo Tabnet do datasus e 
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transportados para tabelas no Programa Microsoft Excel®. Os 

resultados foram dispostos por meio de análise estatística 

descritiva.  

As variáveis analisadas foram: casos de gestantes 

infectadas pelo HIV segundo a região; taxa de detecção de 

gestantes infectadas com HIV segundo a região; taxa de 

detecção de gestantes infectadas com HIV segundo a capital; 

percentual dos casos de gestantes infectadas pelo HIV, 

segundo faixa etária e percentual dos casos de gestantes 

infectadas pelo HIV, segundo escolaridade.  

A presente investigação, por utilizar dados secundários, 

oriundos do DATASUS, recebe dispensa de aprovação por um 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por não haver variáveis 

que possibilitem a identificação dos participantes da pesquisa. 

Ressalta-se que todas as disposições éticas emanadas 

dos aparelhos legais que regem a pesquisa envolvendo dados 

públicos foram seguidas rigorosamente.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil, no período de 2007 até junho de 2017, foram 

notificadas 73.638 gestantes infectadas com HIV. Diferenças 

nas taxas de detecção são observadas nas diversas regiões. 

Neste mesmo período, verifica-se que 35,5% das gestantes 

residiam na região Sudeste, seguida pelas regiões Sul (30%), 

Nordeste (18,7%), Norte (9,8%) e Centro-Oeste (6%), conforme 

mostra a tabela 1. 

Em estudo desenvolvido anteriormente, observa-se 

diferença na taxa de detecção da infecção em gestantes nas 

regiões brasileiras, sendo as regiões Norte e Nordeste 

responsáveis pelos maiores incrementos dessa taxa de 2006 a 

2015, enquanto que a região Sul liderou  taxa de detecção em 
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todo o período, com valor 2,2 vezes maior que a do país em 

2015 (DOMINGUES; SARACENI; LEAL, 2018).  

As mudanças observadas no perfil da infecção pelo HIV 

ao longo dos anos, inicialmente marcado por um maior 

predomínio da infecção entre segmentos específicos, a 

exemplo dos homossexuais, usuários drogas, entre outros, 

atingindo, mais atualmente, uma situação na qual se observa 

uma maior proporção de casos, tanto no que se refere à 

prevalência quanto à incidência, entre heterossexuais, com 

marcante feminização da epidemia, o que colocou as mulheres 

em situação de maior vulnerabilidade, com grande repercussão 

epidemiológica, haja vista os riscos de transmissão vertical 

(PAES et al., 2017). 

Evidencia-se, por outro lado, que o diagnóstico precoce 

da infecção pelo HIV, evidenciado pela elevação nas taxas de 

detecção entre mulheres gestantes é um dos pilares para a 

prevenção da transmissão vertical. No entanto, para a obtenção 

de melhores resultados, no que se refere à essa prevenção, é 

necessário aliar à detecção precoce, à realização de uma 

atenção pré-natal adequada, além do acompanhamento 

durante o trabalho de parto, o parto e a amamentação, com 

vistas a reduzir os riscos de contaminação da criança (LIMA et 

al., 2017). 

Faz-se necessário ponderar que essas diferenças 

regionais devem ser observadas com cautela e, em que pese 

outros elementos, pelo menos dois aspectos devem ser 

considerados, quais sejam, a qualidade dos registros e a 

acessibilidades aos serviços de saúde. 

 

Tabela-1. Casos de Gestantes infectadas pelo HIV (casos, 
percentual e taxa de detecção/1.000 nascidos vivos), segundo 
região. Brasil, 2007 a junho de 2017. 
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Região Nº (%) tx média 

Norte 7.182 (9,8) 2,1 

Nordeste 13.837 (18,7) 1,5 

Sudeste 26.156 (35,5) 1,2 

Sul 22.075 (30,0) 5,4 

Centro-oeste 4.388 (6,0) 1,8 

Total 73.638 (100) 2,4 

Fonte:MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, 
do HIV/Aids e das Hepatites virais. 

 

A taxa de detecção de casos de infecção pelo HIV em 

gestantes no país apresenta tendência de aumento nos últimos 

10 anos, alcançando o valor de 2,6 por 1.000 nascidos vivos em 

2016. Esses resultados também foram evidenciados nos 

estudos de Santos et al (2018). Em um período de dez anos, 

houve aumento de 13,04% na taxa de detecção de HIV em 

gestantes: em 2007, a taxa observada foi de 2,3 casos/mil 

nascidos vivos e, em 2016, passou para 2,6/mil nascidos vivos. 

As regiões Norte e Nordeste apresentaram os maiores 

incrementos dessa taxa no período compreendido entre 2007 a 

2016, enquanto a região Sul apresentou a maior taxa de 

detecção em todo o período, com valor 2,2 vezes maior que a 

do país em 2016. A tendência de crescimento também é 

verificada em todas as regiões do Brasil, exceto na região 

Sudeste, com taxa de 2,5 casos/mil nascidos vivos em 2007 

para 2,0 em 2016.  

As regiões Nordeste, Sudeste e centro-oeste não 

apresentaram taxa de detecção de HIV em gestante superior a 

taxa nacional em 2016, Nordeste e Sudeste, ambas com 2 

casos/mil nascidos vivos e o centro-oeste com 1,9 casos/mil 

nascidos vivos, já as regiões Sul e Norte  apresentaram  taxa 
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de detecção superior a taxa nacional, com 5,6 e 2,9 

respectivamente, demonstrado pela figura 1. 

A detecção da infecção pelo HIV entre mulheres 

gestantes é uma recomendação que o Ministério da Saúde 

realiza já desde 1988 como um dos pilares do 

acompanhamento pré-natal, ratificada por ocasião do 

lançamento do Programa de humanização do pré-natal e do 

nascimento (PHPN), que aconteceu ainda em 2002, momento 

em que essa testagem passou a ser indicada já na primeira 

consulta pré-natal (MEIRELLES et al, 2016). 

O incremento na taxa de detecção associa-se 

diretamente ao aperfeiçoamento dos serviços de saúde que 

estão responsáveis pelo atendimento às gestantes em todo o 

território nacional. Insere-se nessa perspectiva a Rede cegonha 

que consiste em uma estratégia do Ministério da Saúde cujo 

objetivo é implementar uma rede de cuidados para assegurar 

às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção 

humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como 

assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento e desenvolvimento saudáveis, que tem como seus 

componentes a assistência pré-natal, ao parto e ao nascimento 

(BRASIL, 2009). Nessa perspectiva observou-se um 

fortalecimento das ações voltadas ao diagnóstico da infecção, 

evidenciado pela elevação nas taxas de detecção da infecção 

pelo HIV em gestantes.  

Desse modo, faz-se importante que a abordagem 

profissional diante do diagnóstico contemple não apenas o 

tratamento com terapia antirretroviral, mas também dê enfoque 

a todas as dimensões do ser humano, com abordagens 

emocionais, psicossociais e espirituais, haja vista que a mulher 

que descobre o diagnóstico experimentar diversas 
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modificações em sua vida, podendo perpassar reformulações 

de consciência e de hábitos (RENESTO, et al., 2014). 

 

Figura 1. Taxa de detecção de gestantes infectadas com HIV 
(/1.000 mil habitantes) segundo região de residência por ano de 
diagnóstico. Brasil, 2007 a 2016. 

 
Fonte:MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, 

do HIV/Aids e das Hepatites virais. 

  

Realizando uma análise comparativa entre as capitais no 

ano de 2007, onze mostraram taxa de detecção inferior a taxa 

nacional: Maceió e Aracajú (2,2), Salvador (2,0), Goiânia (1,6), 

Campo Grande (1,5), Macapá (1,4) Brasília (1,3), Rio Branco 

(0,7), João Pessoa (0,6), Natal (0,4) e Porto Velho (0,3). Já em 

2016, destas capitais, só permaneceram abaixo da taxa de 

detecção nacional, apenas 3 capitais: Goiânia (1,9), Brasília 

(1,3) e João Pessoa (0,7). Além dessas capitais que 

permaneceram abaixo da taxa nacional (2,6) em 2016 mais 

outras quatro capitais tiveram taxa inferior: Teresina (2,5), São 

Paulo (2,4), Cuiabá (2,2) e Belo Horizonte (1,6), como mostra a 

figura 2.  
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Porto Alegre foi a capital com a maior taxa de detecção 

de 2016, com 20,0 casos/mil nascidos vivos, sendo 7,7 vezes 

maior que a taxa nacional, seguido de Florianópolis, com 8,6 

casos/mil nascidos vivos, sendo 3,3 vezes maior que a taxa 

nacional e Belém e Manaus, ambas com aproximadamente 

duas vezes mais que a taxa nacional no período. 

 

Figura-2. Ranking da taxa de detecção de gestantes infectadas 
com HIV (/1.000 mil habitantes) segundo capital de residência 
por ano de diagnóstico. Brasil, 2007 e 2016. 

 
Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

IST, do HIV/Aids e das Hepatites virais. 

 

Desde 2007, a faixa etária que apresenta o maior número 

de casos de gestantes infectadas com HIV está entre 20 e 24 

anos, representando (27%) dos casos notificados, seguido das 

faixas etárias entre 25 a 29 anos e 30 a 34 anos, representando 

(26%) e (18,5%) respectivamente. Comparando os casos 

registrados em 2007 e 2017, observa-se um aumento de 

aproximadamente 57,02% dos casos registrados em gestantes 
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infectadas com HIV nas faixas etárias entre 35 a 39 anos, 

52,17% na faixa etária de 40 anos e mais, 29,66% na faixa 

etária de 15 a 19 anos e de 23,53% na faixa etária de 30 a 34 

anos, conforme mostra figura 3. 

Os resultados obtidos no que se refere à faixa etária 

mostram maior acometimento de mulheres em idade fértil, entre 

20 e 39 anos de idade, fase em que se encontram sexualmente 

ativas e em plena idade reprodutiva (LIMA et al., 2017). 

Destaca-se a elevação proporcional observada entre os casos 

detectados entre 15 e 19 anos de idade. Esses resultados 

refletem uma outra tendência da epidemia no país ao longo dos 

anos, a juvenização.  

Nessa perspectiva, Silva, Ferreira e Silva (2016) 

esclarecem que a adolescência é um momento de distintas 

transformações sociais, emocionais, corporais e cognitivas e 

também o período do desenvolvimento humano no qual a maior 

parte dos jovens inicia a vida sexual, o que faz da exposição ao 

HIV um risco nesta fase. Esses autores acrescentam ainda que 

a despeito das campanhas e da divulgação em massa sobre os 

métodos de prevenção, a AIDS continua a se expandir 

rapidamente entre as mulheres e entre os jovens de 15 a 19 

anos. 

Ao confrontar os dados obtidos nesse estudo com os 

evidenciados por outros pesquisadores percebe-se 

semelhança nos resultados obtidos quanto a essa variável. Ao 

avaliar idade média entre gestantes com exames soropositivos 

para o HIV, Paes et al. (2017) identificou idade média de 28 

anos. Já Filgueiras et al. (2014), em estudo realizado no Estado 

da Paraíba, observou predominância da faixa etária de 20-29 

anos. Enquanto Carvalho e Silva (2014) encontraram média de 

idades de aproximadamente 27 anos ao passo que Tirado et al. 

(2014) obtiveram idade média de 30 anos.  
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Em que pese às diferenças relacionadas aos locais de 

realização dos respectivos estudos, tendo sido alguns 

realizados em instituições especializadas nas quais se pode 

encontrar público mais idoso, nota-se grande acometimento de 

mulheres jovens, nos anos iniciais da vida. 

 

Figura 3. Distribuição do Percentual dos casos de gestantes 

infectadas pelo HIV, segundo faixa etária. Brasil, 2007 e 2016. 

Fonte:MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, 
do HIV/Aids e das Hepatites virais. 

 

No período compreendido entre 2007 e 2017, observa-

se que, segundo a escolaridade, a maioria das gestantes 

infectadas com HIV possui ensino fundamental incompleto, 

representando 37,7% dos casos notificados.  

Porém ao compararmos a escolaridade dessas 

gestantes infectadas pelo HIV em 2007 com 2017, observa-se 

que, uma redução dos casos das gestantes com ensino 

fundamental incompleto de 39,1% para 27,5% e um aumento 
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expressivo dos registros dos dados em gestante com ensino 

médio completo, passando de 7,8% para 24,3% nessa 

escolaridade. Já entre as gestantes que apresentam o ensino 

superior completo, nota-se aproximadamente uma duplicação 

dos valores percentuais observados nesse nível de 

escolaridade, assim como podemos observar na figura 4. 

A baixa escolaridade e o baixo nível de instrução são 

aspectos sempre observados entre as mulheres diagnosticadas 

com a infecção pelo HIV e estão, acredita-se, vinculados a um 

maior risco de infecção pelo HIV, talvez por conta das maiores 

dificuldades de acesso à informação (PAES ET al, 2017). Lima 

et al (2017) ratificaram essas informações em seu estudo, ao 

mostrar que as maiores porcentagens de gestantes 

soropositivas possuíam o ensino fundamental incompleto.  

Destaca-se entre os resultados obtidos a elevação 
proporcional observada entre o número de casos de infecção 
pelo HIV nas mulheres com ensino médio completo quando se 
compara os números de 2007 com os de 2016. Apesar desses 
números estarem na contramão dos resultados mostrados por 
grande parte dos pesquisadores do tema, já é possível 
identificar estudos cujo perfil epidemiológico da amostra 
estudada evidencia, proporcionalmente, maior acometimento 
pela infecção entre mulheres com maiores níveis de 
escolaridade a exemplo do que foi mostrado por Sousa et al 
(2015) que evidenciou em suas pesquisas que a maioria das 
mulheres (26,6%) possuíam ensino médio completo, revelando 

um certo grau de instrução. 
O controle da epidemia passa, indubitavelmente, por 

maiores investimentos no que se refere à questão educacional, 

independentemente da escolarização. Nessa perspectiva, a 

educação em saúde, insere-se nessa lógica, como um 

instrumento de controle através do qual se torna possível 

divulgar informações, seja através de campanhas, palestras ou 
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outros recursos, independente do nível social ou econômico. A 

atenção básica, que é responsável por oferecer pelo menos o 

nível primário de prevenção, deve acolher estas pacientes, 

fortalecendo o atendimento integral, vínculo e participação ativa 

desses usuários na construção de uma boa qualidade de vida 

(BRASIL, 2011). 

 

Figura 4. Distribuição Percentual dos casos de gestantes 

infectadas pelo HIV, segundo escolaridade. Brasil, 2007 e 2016 

 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 
IST, do HIV/Aids e das Hepatites virais 

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo realizado com base nos dados notificados no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

analisou as seguintes variáveis: percentual de gestantes 
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infectadas pelo HIV segundo a região, faixa etária e 

escolaridade; taxa de detecção de gestantes infectadas com 

HIV segundo a região e a capital. 

No tangente a taxa de detecção da infecção por região, 

foram observadas diferenças nas taxas, mostrando, 

proporcionalmente, um maior número de casos nas regiões 

sudeste e sul, em comparação com as regiões nordeste, norte 

e centro-oeste. 

Todavia, apesar das regiões norte e nordeste não serem, 

numericamente, as de maiores taxas de infecção, verifica-se 

que nos últimos dez anos estas regiões apresentaram os 

maiores incrementos com relação a detecção, enquanto a 

região sul mostrou-se com a maior taxa de detecção em todo o 

período, ficando acima, até mesmo, que a taxa de todo o país. 

Já região sudeste mostrou-se na contramão, apresentando 

queda ao ser comparada neste intervalo de tempo estudado. 

Por conseguinte, atribui-se a esses resultados o 

aprimoramento dos serviços de saúde responsáveis pelo 

atendimento às gestantes em todo o território nacional, se 

fazendo valer da Rede Cegonha, observando-se assim o 

fortalecimento das ações voltadas ao diagnóstico da infecção, 

evidenciado pela elevação nas taxas de detecção da infecção 

pelo HIV em gestantes. 

Em se tratando da faixa etária, o maior número de casos 

de gestantes infectadas com HIV encontrava-se entre 20 e 24 

anos, em 2007, seguidas pelas faixas etárias entre 25 a 29 anos 

e 30 a 34 anos e ao compará-las ao final do período em questão 

observou-se um aumento nas faixas etárias mais jovens 

(juvenização) assim como na faixa etária correspondente ao 

final do período reprodutivo (35 a 39 anos). 

Quanto à escolaridade, verifica-se que maioria das 

gestantes infectadas com HIV possui ensino fundamental 
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incompleto, porém ao compararmos a escolaridade dessas 

gestantes em 2007 com 2017, observa-se uma redução dos 

casos das gestantes com ensino fundamental incompleto e um 

aumento expressivo de gestantes com o ensino médio completo 

e ainda, com relação as gestantes com ensino superior 

completo, observa-se uma duplicação dos valores percentuais 

nesse nível de escolaridade. 

Apesar de se acreditar que a baixa escolaridade está 

vinculada a um maior risco de infecção pelo HIV, os resultados 

obtidos mostram o aumento de casos de infecção pelo HIV em 

mulheres com maior escolaridade, dessa forma verifica-se que 

para se obter um maior controle da epidemia de HIV é 

importante não só apenas pensar em nível de escolaridade, 

mas também preocupar-se com a educação em saúde, 

podendo através desta divulgar informações 

independentemente do nível social ou econômico. 

Diante de todos os aspectos estudados espera-se 

contribuição que promova a reflexão acerca do HIV em 

gestantes, sobre a relevância da presença e da atuação da 

atenção básica na prevenção, diagnóstico precoce, tratamento 

e qualidade de vida dos pacientes com HIV/AIDS, em particular 

as gestantes, assim como, reforçar a necessidade de 

manutenção e intensificação das políticas do Programa 

Nacional de DST/AIDS. 
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RESUMO: Objetivo: descrever o perfil epidemiológico da aids 
no Brasil na ultima década. Investigação transversal, 
epidemiológica, descritiva com abordagem quantitativa. A 
coleta de dados aconteceu em agosto de 2018 no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação. Entre 2007 e 2017 foram 
registrados no Brasil, 419.972 casos de aids, sendo 49.899 em 
homossexuais, 14.829 bissexuais, 159.714 heterossexuais, 
10.123 Usuário de Drogas Injetáveis, 75 hemofílicos, 80 por 
transfusão, 13 relacionados a acidente por material biológico, 
5.302 transmissões vertical e 179.910 foram ignorados durante 
o preenchimento. Nos últimos dez anos a taxa de detecção 
entre mulheres apresenta queda em quase todas as faixas 
etárias, exceto entre 15 a 19 com aumento quando comparados 
os anos de 2006 e 2016. Entre os homens, destaca-se o 
aumento na taxa de detecção em jovens de 15 a 19 anos e mais 
de duas vezes entre 20 a 24 ano quando comparado o ano de 
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2006 e 2016. A maior taxa de detecção permaneceu na faixa 
etária de 35 e 39 anos. As regiões Norte e Nordeste apresentam 
crescimento da taxa de detecção. A infecção de forma 
heterossexual aparece com maior número de casos 
registrados. Ressalta-se a necessidade de novos estudos que 
busquem evidenciar outras características epidemiológicas do 
HIV e aids no Brasil, aprimorando a assistência em saúde dessa 
população. 
Palavras-chave: AIDS. HIV. Epidemiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde o aparecimento dos primeiros casos e a 

identificação do vírus da imunodeficiência humana (HIV), a 

síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) constitui um dos 

grandes problemas de saúde pública no plano mundial 

(FRANCH; NEVES, 2014).   

No ano de 2015, observou-se que diferentemente do que 

acontecia no mundo, no cenário brasileiro haviam contradições 

passiveis de discussão e necessidade de revisão de ações 

antes implementadas.  Os dados apresentavam que durante os 

30 anos de registro da epidemia de aids, a doença está longe 

de ser controlada atingindo os piores indicadores naquele ano 

(GRANGEIRO; CASTANHEIRA; NEMES, 2015).  

O Departamento de Doença Sexualmente Transmissível 

- DST, AIDS e Hepatites Virais estima aproximadamente 734 

mil pessoas vivendo com HIV e aids no Brasil no ano de 2014. 

Desde o início da epidemia de aids no Brasil até junho de 2014, 

foram registrados no país 757.042 casos, sendo 593.217 

(78,4%) notificados no Sistema de Informação de Agravo de 

Notificação (SINAN), 42.006 (5,5%) no Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) e 121.819 (16,1%) no Sistema de 
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Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de 

Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral do HIV       

(SISCEL) e no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos 

(SICLOM) (BRASIL, 2014).  

O advento de recursos disponíveis de tratamento, 

entretanto, trouxe novos desafios para a compreensão e 

enfrentamento da enfermidade. No espaço de uma década, os 

regimes terapêuticos, com maior leque de combinações 

possíveis, transformaram a infecção pelo HIV, de doença 

devastadora, que quase invariavelmente conduzia a pessoa 

infectada à morte, a uma doença crônica com possibilidades de 

controle (SANTOS et al., 2017). 

Existe uma concentração dos casos no Sudeste e Sul, 

correspondendo a 54,4% e 20,0% do total de casos 

identificados de 1980 até junho de 2014; as regiões Nordeste, 

Centro-Oeste e Norte correspondem a 14,3%, 5,8% e 5,4% do 

total dos casos, respectivamente.  Acredita-se que  tempo de 

sobrevida do paciente que vive com HIV e aids aumentou após 

a introdução da terapia antirretroviral de alta potência (HAART), 

a partir de 1996, sendo a distribuição proporcional dos casos de 

aids por regiões no cenário nacional (BRASIL, 2014). 

A infecção pelo HIV e a aids podem interferir de forma 

negativa em projetos de vida pessoal, suscitando no paciente 

sentimentos variados como medo, estresse, culpa, incertezas 

e, por vezes, experimentarem insegurança e incapacidades 

para alcançar seus objetivos de vida, questionando, muitas 

vezes, a capacidade de readaptação e reintegração social 

(VYANKANDONDERA, 2013). 

Nessa discussão, diante da complexidade da atenção à 

saúde das pessoas vivendo com HIV e aids, é necessário um 

trabalho interdisciplinar e intersetorial na busca do 
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desenvolvimento de uma assistência integral, que poderá ser 

alcançada pela união de profissionais, serviços de saúde e 

setores da sociedade na tentativa de responder positivamente 

às necessidades apresentadas pelos usuários (PASSOS; 

SOUZA, 2015).  

Nesse ínterim, a rede familiar tem participação decisiva 

no cuidado à saúde do membro infectado pelo HIV e aids, 

particularmente na adesão à terapia antiretroviral (TARV), que 

exige mudanças na rotina e nos hábitos de todos os envolvidos. 

No entanto, o temor do julgamento social e o medo da 

discriminação silenciam a família que mantém a doença em 

segredo para proteger-se, e por conta desse silêncio, os 

cuidadores se sentem solitários, pois não recebem apoio de 

vizinhos e amigos, arcando com todas as responsabilidades, 

podendo desencadear adoecimento, instabilidade emocional, 

assim como sensação de perda e sofrimento pela expectativa 

de vida curta do paciente e da complexidade do tratamento, 

além das dificuldades de lidar com o surgimento da 

sintomatologia (SILVA; TAVARES, 2015).  

É válido analisar, porém, que essas pessoas 

necessitam de uma assistência contínua e integral, além do 

compromisso com o seu autocuidado. Isso consiste em um 

desafio para os pacientes, visto que a convivência com a 

doença acarreta mudanças em seus cotidianos e pelo fato da 

aids ainda ser marcada pelo preconceito e estigma social que 

destaca-se como um dos maiores problemas a serem 

superados e que repercute em muitas esferas da vida das 

pessoas com HIV e aids (CAMARGO; CAPITÃO; FILIPE, 2014). 

A preocupação com a oferta de medicamentos, desde 

o final da primeira década de adoção de medidas de controle 

da Aids, aponta para uma especificidade da política brasileira: 
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a incorporação da diretriz da integralidade da atenção, que 

busca articular prevenção e tratamento (BARROS; VIEIRA-DA-

SILVA, 2017). 

A vulnerabilidade à infecção pelo HIV e a aids emerge da 

integração entre três dimensões distintas e interdependentes: A 

vulnerabilidade social, que observa os contextos, acesso à 

informação, saúde e educação bem como a possibilidade do 

enfrentamento às barreiras culturais podendo gerar influencia 

nas decisões políticas; a vulnerabilidade individual, que diz 

respeito às dimensões cognitivas e comportamentais, ao grau 

e à qualidade da informação que os indivíduos dispõem sobre 

os problemas de saúde, suas atitudes e práticas; e a terceira 

que é programática, sendo referente nível macro, de 

comprometimento das políticas governamentais e não 

governamentais com o enfrentamento da AIDS, ou seja, aos 

investimentos e financiamentos em ações assistenciais e 

preventivas monitorando os programas e a sustentabilidade 

destas ações (GOMES et al, 2017).  

Ademais, os indicadores de mortalidade por aids 

sofreram alterações acentuadas com o advento da terapia 

antirretroviral combinada (TARV), particularmente nos países 

em que a disponibilidade desses medicamentos é universal e 

gratuita, como no Brasil, que foi o primeiro país do terceiro 

mundo a adotar tal medida (KADER et al, 2015). 

Isso posto, observa-se situações que corroboram para a 

alternância da infecção pelo HIV e acomentimento pela 

epidemia da aids nos diversos momentos históricos do país. 

Nesse sentido, a epidemia de HIV e aids vem sofrendo 

modificações em seu perfil ao longo do tempo, destacando-se 

os fenômenos de feminilização, heterossexualização, 

juventudilização, pauperização e envelhecimento. Com base 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DE AIDS NO BRASIL NOS ULTIMOS 
DEZ ANOS 

527 
 

nesses dados, é possível realizar o seguinte questionamento: 

qual o perfil epidemiológico da notificação dos casos de aids 

notificados nos sistemas de notificação de agravos no Brasil 

nos últimos 10 anos?   

No intuito de encontrar respostas ao questionamento 

anterior, o presente estudo teve como objetivo: descrever o 

perfil epidemiológico da infecção pelo HIV e aids no Brasil entre 

os anos de 2007 a 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo transversal, epidemiológico, descritivo com 

abordagem quantitativa. A coleta de dados aconteceu durante 

o mês de junho de 2018 no sistema de informação SINAN.   

Adotou-se como critérios de inclusão: dados oriundos do 

Sinan, SIM e Siscel, registrados no período compreendido entre 

2007 a 2017, relacionados a detecção de casos de aids em  

pessoas maiores de 13 anos.  

Para operacionalização da coleta de dados, foram 

utilizadas as tabelas elaboradas pelo Tabnet do datasus e 

transportados para tabelas no Programa Microsoft Excel®. Os 

resultados foram expressos por meio de análise estatística 

descritiva. As variáveis analisadas foram: notificação segundo 

região, categoria de exposição, sexo e faixa etária.  

O presente estudo, por trabalhar com dados 

secundários, disponíveis através do SINAN, é dispensado de 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por não 

haver variáveis que possibilitem a identificação dos sujeitos da 

pesquisa. Ressalta-se que todas as prerrogativas éticas 

emanadas dos dispositivos que regem a pesquisa envolvendo 

dados públicos foram seguidas rigorosamente.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desde o início da epidemia de aids no Brasil, foram 

notoficados 882.810 casos de aids, de 2007 a Junho de 2017, 

registros revelam identificação 419.972 casos, sendo que 

286.115 (68,1%) foram notificados no Sinan, 28.403 (6,8%) no 

SIM e 105.454 (25,1%) no Siscel. De acordo com a origem dos 

dados, observa-se que 31,9% dos casos foram encontrados no 

SIM e Siscel o que representa uma subnotificação no Sinan. 

A distribuição proporcional dos casos de aids, 

identificados de 2007 a junho de 2017, mostram um registro 

ignorado/exterior de 31,9%, dos registrados, há uma 

concentração nas regiões Sudeste e Sul, correspondendo cada 

qual a 27,9% e 16,1% do total de casos; as regiões Nordeste, 

Norte e Centro-Oeste correspondem a 13,6%, 5,6% e 4,0% do 

total dos casos, respectivamente. Nos últimos 3 anos (2014 a 

2016), a região Norte apresentou uma média de 4,4 mil casos 

ao ano; o Nordeste, 8,9 mil; o Sudeste, 15,7 mil; o Sul, 8,1 mil; 

e o CentroOeste, 2,8 mil. 

A taxa de detecção de aids vem caindo gradativamente 

no Brasil nos últimos anos. As regiões Sul e Sudeste 

apresentam tendência de queda na ultima década; em 2007, as 

taxas de detecção foram de 32,8 e 22, caindo em 2016 para 

25,3 e 17,3 casos/100 mil habitante, o que corresponde a uma 

queda de 19,3% e 35,8%, respectivamente. Já as regiões Norte 

e Nordeste apresentam uma tendência linear de crescimento da 

taxa de detecção, representando um aumento de 16,4 para 24,8 

casos/100 mil habitantes no Norte e de 12,6, para 15,2 

casos/100 mil habitantes no Nordeste, como mostra a figura 1.  
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Figura 1: Taxa de detecção de aids (/100 mil hab.) segundo 

região de residência por ano de diagnóstico. Brasil, 2006 a 

2016. 

 
Fonte: Sinan, Siscel/Siclom e SIM 

 

O confronto dos dados com a literatura científica aponta 

que a incidência da infecção pelo HIV no Brasil parece ter 

crescido nos últimos nos. Voltou a crescer o número de casos 

de infecção pelo HIV entre homossexuais, acompanhado da 

maior concentração da epidemia de infecção nos grandes 

centros e do aumento da razão masculino/feminino devido, 

especialmente, à redução da transmissão do HIV por meio do 

uso compartilhado de drogas injetáveis e da desaceleração da 

transmissão heterossexual (WHO, 2013; BRASIL, 2014). 

Entretanto, isso não é observado com a taxa de detecção 

da síndrome, que de acordo com os dados apresentados nessa 
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investigação, evidenciam queda nas taxas de notificação da 

aids no país.   

Concernente à categoria de exposição para homens e 

mulheres dispostos na Tabela 1, dos 419.972 casos de aids 

registrados no Brasil no período de 2007 a junho de 2017, 

49.899 casos de aids são em indivíduos autodeclarados 

homossexuais, 14.829 bissexuais, 159.714 heterossexuais, 

10.123 transmissão através do uso compartilhado de drogas 

injetáveis (UDI), 75 hemofílicos, 80 por transfusão, 13 

relacionados a acidente p/ material biológico, 5.302 

transmissões vertical e 179.910 foram ignorados durante o 

preenchimento.  

Tabela-1: Distribuição dos casos de aids em homens de 13 

anos ou mais segundo categoria de exposição, por ano de 

diagnóstico. Brasil, 2007 a 2016. 

Fonte: Sinan, Siscel/Siclom e SIM 
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A principal via de transmissão em indivíduos com 13 

anos ou mais de idade em 2016 foi a sexual, tanto em homens 

(95,8%) quanto em mulheres (97,1%). Entre os homens, 

observou-se o predomínio da categoria de exposição 

heterossexual, fato este achado em outro estudo reafirmando  

que a transmissão heterossexual vem ocorrendo nas pessoas 

vivendo com HIV e aids (GUANABARA et al., 2014).  

A presente pesquisa evidencia que há uma tendência de 

aumento na proporção de casos entre homossexuais e 

bissexuais nos últimos dez anos, que passou de 35,6% em 

2007 para 47,3% em 2016: um incremento de 32,9%.  

Sobre isso, estudo realizado por de Johnson et al, (2014) 

afirma que a  epidemia HIV em homens que fazem sexo com 

homens continua a se expandir na maioria dos países. Em 

países como os Estados Unidos, observa-se uma estabilização 

da epidemia nessa população, ainda que com diferenças 

importantes por faixa etária e raça/cor. 

De acordo com os dados apresentados, a proporção de 

infecções por UDI vem diminuindo ao longo dos anos em todo 

o Brasil.  
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Figura 2. Taxa de detecção  de aids (/100 mil hab.) segundo a 

faixa etária e sexo no Brasil em 2007. 
Fonte: Sinan, Siscel/Siclom e no SIM. 
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Figura 3. Taxa de detecção  de aids (/100 mil hab.)    segundo 

a faixa etária e sexo no Brasil em 2016. 

Fonte: Sinan, Siscel/Siclom e no SIM. 

Ao compararmos os dados dispostos nas figuras 2 e 3,  

dos anos 2007 a 2016 observa-se redução nas taxas de 

detecção de aids entre os indivíduos com até 14 anos de idade, 

em ambos os sexos. Na faixa etária de 15 a 24 anos em 2007 

a taxa de detecção de aids era equivalente em ambos os sexos, 

mas em 2016 o indivíduo do sexo masculino teve um aumento 

de quase 2 vezes mais  na faixa etária de 15 a 19 anos e de 3 

vezes mais  na faixa etária de 20 a 24 anos, em relação as 

mulheres. 

Segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro, 

estimava-se que a prevalência de HIV e aids em indivíduos de 

15 a 49 anos em 2014 estaria estável, em 0,6% desde 2004, 
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com cerca de 734 mil indivíduos vivendo com HIV e aids no país 

naquele ano (BRASIL, 2014).  

No grupo das mulheres observa-se uma redução nas 

taxas de detecção de aids em pessoas de 20 a 59 anos e um 

aumento na faixa etária de 60 anos e mais.  

A epidemia mundial do HIV e aids ao longo dos anos vem 

sofrendo nuances em sua epidemiologia ocorrendo portanto a 

feminilização, a heterossexualização bem como o 

acometimento de populações antes não atingidas como a 

Juventude e os idosos. Estas características evidenciam que  

todas as fases do ciclo de vida estão expostas a contaminação 

(BRASIL, 2011). 

Nesse ínterim, o conhecimento sobre o HIV e aids se 

volta principalmente a ações voltadas aos  jovens e 

profissionais da saúde, com poucas intervenções para os 

idosos brasileiros, o que pode corroborar para o aumento das 

taxas de detecção tanto da infecção pelo HIV quanto pela 

incidência da síndrome (SANTOS; NUNES; VIEIRA, 2013).  

De acordo com dados do SINAN, a maior taxa de 

detecção em 2016 permaneceu entre os homens na faixa etária 

de 35 a 39 anos com 49,4 casos/100 mil habitantes, 13,9% a 

menos do que a observada em 2007.  Já nas mulheres a maior 

taxa de detecção está na faixa etária de 40 a 44 anos com 24,1 

casos/100 mil habitantes. 

Observa-se que as taxas de detecção de aids em 

homens nos últimos dez anos têm apresentado tendência de 

crescimento. Em 2007, a taxa foi de 24,1 casos/100 mil hab. 

passando para 25,8 em 2016. Isso representa um aumento de 

7,1% na taxa de detecção do referido grupo.  

Os jovens casados também apresentam níveis de 

conhecimento, atitude e prática  mais baixos em relação aos 
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solteiros pois pesquisa desenvolvida no Distrito Federal, com 

homens e mulheres casados, entre 18 e 49 anos, conclui-se 

que as percepções conjugais refletiam sua aculturação sobre 

os papéis de gênero e hierarquização da relação efetivo-sexual, 

que podem colaborar para que os comportamentos preventivos 

sejam pouco adotados (MAIA; GUILHEM; FREITAS, 2008; 

FONTES et al, 2017).  

Entre as mulheres, nota-se tendência de queda dessa 

taxa nos últimos dez anos, que passou de 15,9 casos/100 mil 

hab. em 2006 para 11,6 em 2016, representando uma redução 

de 27,0%.  

 

CONCLUSÕES 

 

Para isso os resultados demonstraram que do total de 

casos de aids notificados houve diminuição da taxa de 

detecção, sendo a maior concentração de registros na região 

Sudeste, que apresentou maior taxa de diminuição da síndrome 

no país.    

Relacionado a categoria de exposição ao HIV, dos 

indivíduos vivendo com aids, o grupo de heterossexuais 

apresentaram os maiores registros. 

Tratando-se da proporção entre a orientação sexual, o 

grupo de homossexuais teve maior incremento da taxa em 

relação aos bissexuais e a proporção de infecções por UDI vem 

diminuindo ao longo dos anos em todo o Brasil.  

Observa-se que os homens jovens tiveram taxas de 

detecção menor, quando comparados aos indivíduos adultos. 

Isso demonstra a mudança da epidemia, que pode acometer 

diversas faixas etárias e sexos. Já as mulheres tiveram taxas 
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de detecção menor nas adultas e elevadas taxas de detecção 

de aids em idosas.  

 Espera-se que os resultados obtidos neste estudo 

possam contribuir e fortalecer as linhas de pesquisas 

relacionadas ao cuidar de pessoas que vivem com HIV e aids, 

como também suscitar reflexões entre os estudantes e 

profissionais de saúde e de áreas correlatas, na dimensão 

multiprofissional,  no sentido de embasar a prática clínica e de 

implementar estratégias efetivas na assistência prestada na 

perspectiva de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.  

Nessa ótica reflexiva, evidencia-se a necessidade de 

novos estudos que avaliem outras características 

fenomenológicas do acomentimento pela aids, corroborando 

para melhoria na assistencia aos pacientes que vivem com a 

síndrome, contribuíndo dessa maneira para a assistência de 

modo integral e universal à saúde dessas pessoas.  

Foram limitações da presente investigação a utilização 

apenas de dados oriúndos dos sistemas de notificação 

disponível no Brasil, o que pode conter falhas no seu 

preenhimento não retratando assim a realidade de forma 

generalizada e a ausência de testes estatísticos que 

possibilitassem a correlação entre as taxas dos casos de aids e 

os fatores de risco em determinada população/região, o que 

poderá ser objetivo de novos estudos referentes à temática.   
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RESUMO: O sarampo é uma patologia viral altamente 
contagiosa transmitida através de secreções oriundas da região 
nasofaríngea por meio da fala, tosse e espirro. Conquanto o 
Brasil tenha recebido em 2016 o certificado da OPAS de 
eliminação da circulação do vírus no país, é necessárioque as 
ações preventivas, de vigilância e visando controlar a doença 
continuem a ser efetivadas. Na região Norte brasileira, de 2008 
a 2017, o número de casos confirmados de sarampo manteve-
se sob controle, porém em 2018, houve incremento dos 
valores.Esse fato pode ser explicado por falhas na cobertura 
vacinal e pela inserção de imigrantes latino-americanos 
contaminados em território brasileiro, especialmente no 
Norte.Assim, objetivou-se analisar o perfil epidemiológico dos 
casos confirmados de sarampo na região Norte de 2008 a 2018, 
a partir das variáveis sexo e faixa etária, e investigara cobertura 
vacinal da região. Para tal foram usadas informações obtidas 
de portais do Ministério da Saúde, além de bases de dados 
nacionais e internacionais. Concluiu-se que a maior 
concentração dos casos se deu nos estados do Amazonas e de 
Roraima, com predileção pelo sexo masculino, na faixa etária 
de 20 a 29 anos. Além disso, percebeu-se falhas nos estados 
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em atingir a meta de cobertura vacinal estabelecida pelo 
Programa Nacional de Imunizações (PNI).  
Palavras-chave:Sarampo. Incidência. Imunização. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os vírus caracterizam-se como importantes patógenos 

da nosologia humana. No entanto, não são somente 

causadores de diversas doenças infecciosas, com grande 

prevalência e gravidade, como também, são reconhecidos por 

suas implicações sociais e econômicas (SALOMÃO, 2017). 

De acordo com Moura et al. (2018), o sarampo é 

considerado uma doença grave, contagiosa, intensamente 

transmissível, de aspecto sazonal, com distribuição universal 

variando de acordo com a relação entre o estado de imunidade 

e a susceptibilidade das pessoas. 

No território brasileiro, é uma doença de notificação 

compulsória, causada por um vírus do tipo RNA (ácido 

ribonucleico), classificado no gênero Morbillivirus da 

famílaParamyxoviridae. Os sintomas iniciais costumam incluir 

febre alta, rinorreia, conjuntivite e tosse, persistindo 

aproximadamente, por um intervalo de quatro dias. Ademais, na 

face interna da região geniana, podem-se encontrar manchas 

brancas em base eritematosa (MOURA et al, 2018). As 

principais complicações compreendem a otite média, a 

broncopneumonia e a diarreia. Para além, há casos que cursam 

com encefalite aguda, estes, habitualmente apresentam 

sequelas neurológicas permanentes, as quais ocorrem em 1 

para cada 1.000 casos (SALOMÃO, 2017). 

A fim de estabelecer um conjunto de estratégias com 

intuito de erradicação da doença criou-se o Plano Estratégico 
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Global de Luta contra Sarampo e Rubéola dentre o período de 

2012 a 2020, conjuntamente com o plano e diretrizes do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) (MOURA et al, 2018). 

É importante o conhecimento acerca da vacinação de 

rotina do sarampo, que deve ser realizada de acordo com as 

normas do PNI e o calendário de vacinação convencionado pelo 

Ministério da Saúde: uma dose da vacina tríplice viral a partir 

dos doze meses de vida; uma dose da tetraviral a partir dos 

quinze meses de vida e duas doses da tríplice viral entre dois e 

vinte e nove anos de idade (MOURA et al, 2018). 

Em consequência ao grande surgimento dos casos de 

sarampo que estão ocorrendo em vários estados brasileiros, 

especialmente no Amazonas e em Roraima, a recomendação 

tem por finalidade a atualização da carteira vacinal com o intuito 

de prevenir a doença, principalmente na sua forma mais grave. 

Dentre o período compreendido entre o dia primeiro de janeiro 

e vinte e três de maio de 2018, registraram-se 995 casos de 

sarampo no Brasil, destes 611 ocorreram no Amazonas e 384 

em Roraima, implicando em duas mortes, segundo a 

Organização Mundial da Saúde - OMS (PONTE, 2018). 

Segundo Ulloa Gutiérrez, Morice-Trejos e Ávila-Agüero 

(2017) é sabido que, conquanto tenha tido o controle do número 

de casos pela vacinação na maioria dos países e ter reduzido 

consideravelmente as taxas envolvendo tanto mortalidade, 

quanto morbidade, o sarampo ainda é considerado uma 

ameaça aos sistemas de saúde pública em diversas localidades 

do mundo. 

Acredita-se que a gênese de os surtos permanecerem é 

resultado da baixa cobertura vacinal em alguns países, 

importação de casos da doença e acúmulo de grupos 

suscetíveis, como imunodeprimidos (ULLOA-GUTIÉRREZ; 
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MORICE-TREJOS; ÁVILA-AGÜERO, 2017). Dessa forma, 

corroboram como fatores para os possíveis motivos de surtos 

de sarampo no Brasil, principalmente na região Norte do país, 

onde denotam-se baixas condições econômicas, 

consequentemente, reduzida cobertura vacinal e uma maior 

quantidade de pessoas imigrantes de países próximos, devido 

à sua localização geográfica.  

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou analisar 

o perfil epidemiológico dos casos confirmados de sarampo na 

região Norte de 2008 a 2018, a partir das variáveis sexo e faixa 

etária, buscando compreender os motivos que levaram ao 

aumento do número de casos nesse último ano. Além disso, 

visa investigar as porcentagens de cobertura vacinal atingidas 

pelos estados da região em 2018.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e 

descritivo dos dados referentes a casos de sarampo de 2008 a 

2018 na região Norte do Brasil. Para essa análise, as fontes de 

dados adotadas foram a Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde, disponíveis noPortal Brasil, além do 

informe nº 29, de 30 de outubro de 2018, disponibilizado pelo 

portal do Ministério da Saúde. 

A amostra do estudo foi constituída por todos os 

casos de sarampo confirmados  de 2008 a 2018na região 

Norteno Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). Os dados obtidos foram comparados com outras 

regiões do país ao longo do período em questão e analisados 

de acordo as unidades da federação mais acometidas, além de 

faixa etária, gênero e cobertura vacinal de 2018.  
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Para a construção de tabelas e gráficos, foi utilizado o 

programa estatístico Excel®. Ademais, foram consultados livros 

de renome na área das doenças infecciosas e realizada uma 

correlação dos dados analisados com dados obtidostambém de 

artigos nacionais e internacionais, das bases de dados na 

saúde: PubMed (National Library of Medicine - EUA), Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online) e Lilacs (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período analisado, foram confirmados N=3.987 casos 

de sarampo no Brasil.  

 

Figura 1. Casos confirmados de sarampo no Brasil de 2008 a 

2018 

 
Fonte: BRASIL, 2018 

Observou-se que, os números foram crescendo ao longo 

do tempo, sendo 2.564 casos confirmados apenas no ano de 

2018 (64,3%), conforme demonstra a figura 1. 
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A doença possui distribuição universal e é influenciada 

pela sazonalidade; nos países tropicais, como o Brasil, observa-

se aumento na transmissão do sarampo após o período 

chuvoso. No clima temperado, a elevação na incidência ocorre 

entre o fim do inverno e o início da primavera (BRASIL, 2017). 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 

sua última atualização epidemiológica (datada de setembro de 

2018), afirma que 11 países da América notificaram 6.629 

casos de sarampo em 2018, com destaque para Venezuela e 

Brasil (OPAS, 2018).  

O sarampo é afecção com notificação de caráter 

compulsório no Brasil há 50 anos (1968).Época em que essa 

doença foi uma das principais causadoras de óbitos 

decorrentes das doenças infectocontagiosas, especialmente na 

população com menos de 5 anos. No início dos anos 90, houve 

a campanha nacional de vacinação pioneira contra a doença 

emais tarde, no final da década, observou-se redução gradativa 

do número de casos (BRASIL, 2017). 

Atualmente, o Ministério da Saúde define um caso 

suspeito de sarampo como sendo:  
todo paciente que, independentemente da idade e 
da situação vacinal, apresentar febre e exantema 
maculopapular acompanhados de um ou mais dos 
seguintes sinais e sintomas: tosse, coriza, 
conjuntivite; ou todo indivíduo suspeito com 
história de viagem ao exterior nos últimos 30 dias, 
ou de contato, no mesmo período, com alguém 
que viajou ao exterior (BRASIL, 2017). 
 

Caso suspeite-se de um caso de sarampo é necessário 

notificação para a Secretaria Municipal de Saúde em até 24 

horas, proceder a investigação em até 48 horas, com coleta da 

sorologia (IgM), e realizar vacinação de bloqueio em algumas 
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situações nos contatos suscetíveis em até 72 horas (BRASIL, 

2017).  

De 2008 a 2017, houve alguns surtos de sarampo no 

Brasil: em março de 2013 a março de 2014 em Pernambuco 

ede dezembro de 2013 a julho de 2015 no Ceará. Em 2016, o 

país foi certificado como livre da circulação do vírus pela OPAS. 

No entanto, alguns casos da doença começaram a ser 

identificados no final de 2017,e atualmente, vive-se mais um 

surto de sarampo, com ênfase nos estados da região Norte, 

especialmente Amazonas e Roraima (BRASIL, 2017; OPAS, 

2018). A OPAS inclusive já determinou que o Brasil possui o 

prazo até fevereiro de 2019 para reverter tal cenário, sob pena 

de perder o certificado.  

 

Figura 2. Casos confirmados de sarampo no Brasil de 2008 a 

2018, por região 

 
Fonte: BRASIL, 2018 

 

Entre as regiões brasileiras, a região Norte foi a que 

apresentou maior porcentagem de 2008 a 2018, com 2.493 

casos, como demonstra a figura 2.  
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Nessa região, os números se mantiveram estáveis no 

período em questão, sendo 2018 o ano de maior destaque, 

conforme figura 3. Até o momento, em 30 de outubro de 2018, 

foram confirmados 2.490 casos de sarampo (BRASIL, 2018). 

 

Figura 3. Casos confirmados de sarampo na região Norte do 

Brasil de 2008 a 2018 

 
Fonte: BRASIL, 2018 

 

Esse fato pode ser explicado pela migração de 

venezuelanos para a região Norte pela proximidade geográfica 

em decorrência de um contexto de crise política, social e 

econômica naquele país. Na Venezuela, desde 2017, há um 

surto de sarampo e a migração para regiões vizinhas contribui 

para sua propagação (BRASIL, 2017). Quando o vírus encontra 

indivíduos suscetíveis, há a possibilidade detransmissão da 

doença, com desenvolvimento de casos com origem no Brasil, 

os chamados autóctones(OPAS, 2018). 
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Nesse contexto, foi visto que o vírus que está circulando 

na Venezuela, Amazonas e Roraima tem o mesmo genótipo 

(D8). Em relação aos outros estados que apresentaram casos 

confirmados de sarampo, tem-se que, na maioria dos cenários, 

o genótipo também é o D8, com exceção daqueles oriundos de 

outros países, como os europeus e o Líbano (BRASIL, 2018).  

Ademais, sabe-se que a incidência do sarampo, além de 

sua evolução e letalidade, são influenciadas por fatores como 

baixas condições socioeconômicas, que podem favorecer a 

aglomeração de muitas pessoas em espaços ínfimos, 

favorecedores para aumentar a transmissão da doença 

(BRASIL, 2017). Sob esse aspecto, estudos apontam a região 

Norte como local em que há adensamento excessivo nas 

moradias, o que pode refletir dificuldades financeiras e alta 

natalidade(IBGE, 2017).  

O atual surto de sarampo no Norte contribui para a 

grande porcentagem que a região apresenta dentre o total de 

casos confirmados no Brasil de 2008 a 2018. O segundo lugar, 

ocupado pelo Nordeste,é resultado dos surtos ocorridos em 

Pernambuco e Ceará, conforme citado anteriormente. No 

Ceará, por exemplo, a duração do surto foi de cerca de 2 anos, 

apesar das medidas tomadas,para deter a doença; nesse 

estado, um estudo descritivo publicado em 2018 mostrou a 

importância das campanhas de vacinação para o controle da 

enfermidade (MOURA, 2018).  

Entre os estados nortistas, observa-se que todos estão 

em conformidade à tendência regional, apresentando 

estabilidade dos anos de 2008 a 2017, com aumento importante 

dos casos confirmados em 2018, como mostra a tabela 1. Entre 

eles, Amazonas concentra a maior parte dos casos confirmados 
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de sarampo no ano de 2018, com 2.126 (85,4%), seguido por 

Roraima, Pará e Rondônia.  

 

Tabela 1. Casos confirmados de sarampo na região Norte de 

2008 a 2018, por estado 

Ano/Estado Amazonas Roraima Pará Rondônia Total 

2008 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

2010 0 0 3 0 3 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 1 0 0 1 

2016 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 

2018 2.126 345 17 2 2.490 

Fonte: BRASIL, 2018 

 

Em relação ao estados que apresentaram a maioria dos 

casos confirmados de sarampo na região Norte (Amazonas e 

Roraima), tem-se que em Amazonas no ano de 2018, todos os 

casos confirmados foram brasileiros e que, dentre eles, o sexo 

masculino e o feminino apresentaram resultados similares, com 

discreta predileção pelo primeiro. Em Roraima em 2018, 60,8% 

dos casos são brasileiros e destes, a maior porcentagem é 

representada pelo sexo feminino. De maneira geral, 

considerando-se a soma total de ambos os estados, a 

população masculina apresenta a maior parte dos casos, mas 

com pouca vantagem, conforme tabela 2. 
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Tabela 2. Casos confirmados brasileiros de sarampo no ano de 

2018 nos estados de Amazonas e Roraima, por sexo 

Estado/sexo Feminino Masculino Total 

Amazonas 976 1.150 2126 

Roraima 74 59 133 

Total 1050 1.209 2259 

Fonte: BRASIL, 2018 

 

No que diz respeito à faixa etária do Amazonas e de 

Roraima, neste o maior número de casos confirmados 

brasileiros em 2018 é de 20 a 29 anos (429) e naquelede 1 a 4 

anos (44), como mostra a tabela 3.De maneira geral, 

considerando ambos os estados, a faixa etária que concentra a 

maior parte dos casos confirmados é a de 20 a 29 anos.  

 

Tabela 3. Casos confirmados brasileiros de sarampo no ano de 

2018 nos estados de Amazonas e Roraima, por faixa etária 

Faixa 
etária/estado 

Amazonas Roraima Total 

< 6 meses 206 18 224 

6 meses a 1 ano 311 28 339 

1 a 4 353 44 397 

5 a 9 130 5 135 

10 a 14 135 1 136 

15 a 19 282 13 295 

20 a 29 429 8 437 

30 a 39 137 12 149 

40 a 49 95 4 99 

> 50 48 0 48 

Total 2126 133 2259 

Fonte: BRASIL, 2018 
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O estado de Amazonas possui incidência de casos 

confirmados de 59,2/100.000 habitantes e o de Roraima de 

77,7/100.000. Em ambos, a faixa etária de maior incidência de 

sarampo é a dos indivíduos com menos de 1 ano (tabela 4), em 

que a vacinação de rotina não é feita.  

 

Tabela 4. Incidência dos casos confirmados de sarampo no ano 

de 2018 nos estados de Amazonas e Roraima, por faixa etária 

Faixa 
etária/estado 

Amazonas Roraima 

<1 ano 667 782,4 

1 a 4 115,7 233 

5 a 9 32,8 106,9 

10 a 14 32,7 66,6 

15 a 19 75 47 

20 a 29 62,8 38,7 

30 a 39 25,6 25,9 

40 a 49 26,4 12,3 

> 50 10,8 3,2 

Total 59,2 77,7 

Fonte: BRASIL, 2018 

 

A capital amazonense Manaus, que concentra 67,1% 

dos casos de sarampo confirmados no estado, chegou a 

decretar no início de julho de 2018 situação de emergência por 

180 dias diante do atual surto (OPAS, 2018).  

Quanto à cobertura vacinal, a meta determinada pelo 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) é de 95%. A 

recomendação para a faixa etária de 12 meses a menores de 5 

anos é uma dose aos 12 meses (tríplice viral) e outra aos 15 

(tetraviral). Dos estados da região Norte em que foram 

confirmados casos de sarampo em 2018, nenhum atingiu a 
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meta do PNI na vacinação de rotina, conforme demonstra a 

tabela 5.  

 

Tabela 5. Cobertura vacinal da tríplice viral, na rotina em 1 ano 

de idade por tipo de dose, por estado com casos confirmados 

de sarampo, na região Norte do Brasil em  2018. 

Estado 
Dose 1 

(D1) 
Dose 2 

(D2) 

Amazonas 67,12 57,4 

Roraima 57,7 52,21 

Rondônia 63,43 51,98 

Pará 48,65 32,21 

Fonte: BRASIL, 2018 

 

De acordo com a Opas (2018), nas campanhas de 

vacinação para seguimento de sarampo, que constantemente 

são realizadas, foram aplicadas cerca 25 milhões de doses, no 

período dos anos de 2011 e 2014.No entanto,Barata e Pereira 

(2013) concluíram acerca da cobertura vacinal no território 

brasileiro, que“pelo esquema completo ao final dos 18 meses 

de idade, com doses válidas, foi insatisfatória” e evidenciaram 

a presença de disparidades entre as diversas camadas 

socioeconômicas, tendo apresentado a pior cobertura nos 

grupos que se encontravam em camadas sociais mais baixas. 

Desse modo, ratifica o fato da elevação considerável da 

quantidade de casos de sarampo no Norte do Brasil, 

notadamente no ano de 2018. 

Um dos fatores promotores do aumento da quantidade 

de casos de sarampo é a incompletude do esquema de vacinas, 

este ainda mais agravado quando há mães com baixa 

escolaridade, pois propendem a vacinar menos suas crianças. 

(SILVA et al., 2018). Portanto, as condições socioeconômicas e 
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a reduzida aderência vacinal dos infantes ocasionam pequenas 

coberturas vacinais e assim, maior vulnerabilidade a adoecer. 

(NUNES et al., 2018). 

Nesse contexto, um estudo de coorte realizado em São 

Luís (MA),publicado em 2018, analisou os fatores associados a 

incompletude vacinal infantil. A vacina contra o sarampo foi 

inserida no grupo denominado “vacinas antigas”, visto que já 

estava presente no Calendário Nacional de Vacinação 

determinado pelo Ministério da Saúde a partir do início de 2010, 

em oposição às “vacinas novas”, que foram incorporadas no 

ano de 2010 (SILVA et al., 2018).  

Foi observado que fatores como baixa escolaridade 

materna, indisponibilidade de vacinas nos serviços de saúde e 

ausência de atendimentos ambulatoriais e hospitalares, estão 

associados à incompletude vacinal no grupo das vacinas 

antigas. Além disso, variáveis comuns aos dois grupos de 

vacinas, são: tabagismo materno, ausência de planejamento 

familiar, pré-natal tardio ou com menos de 6 consultas, gravidez 

na adolescência, entre outras (SILVA et al., 2018).  

Outros fatores que influenciam para a imunização são a 

existência de grupos antivacinas, além da disseminação de 

informações errôneas sobre as vacinas. Nesse cenário, o papel 

do médico tem grande importância para a disseminação dos 

conhecimentos corretos para a população (MIZUTA et al., 

2018).  

Em relação a isso, um estudo transversal, publicado em 

2018,aplicou questionários sobre o tema vacinação a médicos 

e estudantes de medicina dos 4 primeiros anos de uma 

faculdade particular. Evidenciou-se que essa população não se 

vacina apropriadamente e apresenta dúvidas em relação aos 

assuntos relacionados a imunização. Assim, sugere-se uma 
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melhor preparação desses indivíduos sobre esses aspectos, 

visando atingir as metas de cobertura vacinal, além de uma 

abordagem mais adequada aos pacientes que expressem 

desejo de não se imunizar(MIZUTA et al., 2018).  

No que se refere à mortalidade dos anos de 2008 a 2017, 

não houve casos fatais de sarampo na região Norte (BRASIL, 

2018). Entretanto, em 2018, já foram contabilizadas 14 mortes 

em 3 estados (Amazonas com 8, Roraima com 4 e Pará com 2) 

(BRASIL, 2018). Em relação à nacionalidadedos indivíduos que 

foram a óbito, tem-se que no Amazonas todos eram 

brasileiros,em Roraima apenas 1, e no Pará, nenhum, conforme 

tabela 6. 

 

Tabela 6. Óbitos por sarampo segundo a nacionalidade em 

2018 

 Brasileira Venezuelana Coreana 

Amazonas 8   

Roraima 1 2 1 

Pará  2  

Fonte: BRASIL, 2018 

 

Os dados da tabela 6 chamam a atenção, mais uma vez, 

para a importância da imigração venezuelana para a região 

Norte brasileira na gênese do atual surto de sarampo. Esse 

contexto vai além da questão humanitária, mas repercute na 

saúde, moradia e educação, como demonstrado por Souza 

(2018), em que não há estrutura suficiente para recepção de 

grande contingente de imigrantes:  
As principaiscidades dedestino desses imigrantes 
são as cidades de Pacaraima e Boa Vista, no 
Estado de Roraima. As cidades de Pacaraima e 
Boa Vista possuem, aproximadamente, 16.000  e  
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300.000  habitantes,  respectivamente. Portanto,  
não  possuem  estrutura  para internalizar 
adequadamente mais  de 30.000imigrantes  
venezuelanos.  Os  principais  setores  afetados  
pela imigração venezuelana sãoosda saúde e da 
educação (SOUZA, 2018). 

 

Dados e informações como essas demonstram a 

necessidade de intervenção adequada sobre os surtos, a fim de 

impedir sua progressão. 

 

CONCLUSÕES  

 

O cenário atual de surtos de sarampo mostra que é 

preciso a intervenção em diversas vertentes da população 

afetada para o controle efetivo. O concomitante cenário 

migratório, a conjuntura de baixas condições socioeconômicas 

na região Norte e a regressão de imunização na 

populaçãocontribuíram sinergicamente para os dados 

epidemiológicos atuais.Outrora, o Brasil foi considerado 

erradicado da circulação viral de sarampo, segundo a OPAS 

(2016), e hoje, não se observam perspectivas concretas para o 

retorno dessa posição. 

Percebe-se nos estados mais afetados e, portanto, mais 

necessitados de atenção, como Roraima, Pará e Amazonas,um 

ponto em comum, por nenhum deles ter completado sua meta 

do PNI para o esquema proposto de vacinação. 

É preciso um olhar crítico sobre o contexto encontrado 

no Norte do país e sobre sua irregularidade quanto à 

progressão na eliminação do sarampo, abordando questões de 

estratificação social, trânsito de populações, educação, 

promoção e prevenção na saúde, informação aos indivíduos, 

além de questões de planejamento familiar, permitindo uma 
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abordagem à verdadeira vulnerabilidade que gera o 

adoecimento. 

Com uma preparação intencional de profissionais de 

saúde para promover um pensamento crítico acerca da 

imunização, com a busca ativa, e o controle do Estado sobre os 

surtos por imigração, o país caminhará para retornar à tão 

necessária erradicação de doenças como o sarampo. 
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RESUMO: A Doença de Alzheimer (DA), forma mais comum de 
demência, é uma patologia neurodegenerativa que provoca 
declínio das funções cognitivas. Considerando que o número de 
casos vem aumentando a cada ano, faz-se necessário, um 
melhor entendimento sobre a etiologia e o conjunto de fatores 
associados a essa desordem. Dessa forma, no presente 
trabalho foi realizado um estudo epidemiológico descritivo, de 
modo a gerar novas discussões acerca da incidência dessa 
patologia no país. Para isso, foram analisados os óbitos 
decorrentes do Alzheimer entre os anos de 2006-2016 e 
características como cor, sexo, escolaridade, região e faixa 
etária dos indivíduos. Constatou-se que as regiões Sul e 
Sudeste apresentam os índices mais elevados de mortes por 
demência no país em comparação a outras regiões, e isso 
possivelmente está relacionado a maior expectativa de vida 
dessa população, visto que a DA está associada ao avanço da 
faixa etária. Em relação ao sexo, as mulheres foram 
responsáveis pelos maiores índices de mortalidade e no que se 
refere a raça e a escolaridade, foi observado que a população 
na qual possui educação básica menos qualificada, apresenta 
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uma maior incidência dessa patologia. Portanto, a partir do 
conhecimento desse perfil epidemiológico, o planejamento de 
novas estratégias e estudos relacionados ao surgimento do 
Alzheimer são necessários. 
Palavras-chave: Doenças neurodegenerativas. Alzheimer. 
Epidemiologia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A doença de Alzheimer (DA) é uma desordem neurodegenerativa 

progressiva, caracterizada principalmente por distúrbios nas funções cognitivas, como a perda 

da memória recente, comprometimento do aprendizado e compreensão, além de mudanças 

comportamentais. Adicionalmente, essa patologia é considerada a forma mais comum de 

demência e seus sintomas clínicos iniciais são relacionados a 

declínios cognitivos atrelados a idade, como a perda da noção 

de tempo e espaço. No entanto, à medida em que ocorre a 

progressão dessa patologia, os sintomas apresentam-se mais 

acentuados e severos, comprometendo assim, a qualidade de 

vida do indivíduo paulatinamente (DUBOIS et al., 2016; KUMAR 

et al., 2015). 

No que se refere a histopatologia, as principais 

alterações decorrentes da DA são os emaranhados 

neurofibrilares intracelulares (neurofibrillary tangles - NFTs) e 

as placas senis, ambos resultam em perda sináptica e morte 

neuronal em regiões cerebrais atribuídas as funções cognitivas 

(LIU et al., 2013). Dessa forma, essas alterações tornaram-se 

marcadores dessa patologia e deram origem a duas hipóteses 

que buscam explicar a sua progressão: a primeira envolve os 

NFTs, formados a partir da hiperfosforilação da proteína tau, 

que em condições fisiológicas está ligada ao citoesqueleto da 

célula promovendo a sua estabilização. No entanto, na 

presença dessa patologia, a proteína tau perde afinidade pelos 

microtúbulos, agregando-se no interior da célula e assim, 
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resultando na morte neuronal, ativação glial e inflamação 

(BLOOM, 2014). A segunda hipótese está relacionada a 

clivagem proteolítica da proteína precursora amiloide (APP), 

que resulta no acúmulo do peptídeo beta-amilóide (Aβ) e assim, 

formação das placas senis. Devido a sua elevada toxicidade, as 

placas senis e os peptídeos difusos são capazes, portanto, de 

induzir o processo de degeneração dos neurônios (MOTA; 

FERREIRA; REGO, 2015). 

Além dos marcadores neuropatológicos, fatores 

ambientais também estão relacionados ao aparecimento desta 

desordem, como hábitos alimentares, sedentarismo, baixo nível 

intelectual, diabetes e depressão (BARNARD et al., 2018; DE 

FELICE; FERREIRA, 2014; GALLAGHER et al., 2018; KNIGHT 

et al., 2014). Esses fatores vêm sendo estudados a fim de 

elucidar possíveis aspectos que influenciam no 

desenvolvimento do Alzheimer (KIVIPELTO; MANGIALASCHE; 

NGANDU, 2018). Trabalhos recentes demonstram que a prática 

de exercícios físicos e a dieta equilibrada previnem a incidência 

de DA e outros tipos de demência (ROVIO et al., 2010; SINDI 

et al., 2018).  Além disso, outros estudos avaliaram a influência 

da escolaridade no desenvolvimento da patologia, e foi 

observado que pessoas com nível inferior escolar, apresentam 

riscos maiores de desenvolver DA em comparação as que 

tiveram acesso à educação formal por mais tempo. Acredita-se 

que tal fenômeno possivelmente está relacionado ao 

desenvolvimento de uma reserva cognitiva (capacidade das 

estruturas cerebrais a resistir a danos), em pessoas de nível 

escolar elevado em comparação a pessoas de nível inferior (LIU 

et al., 2012). 

Em relação às células do sistema nervoso central (SNC), 

a micróglia é a população celular envolvida na homeostasia 



PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DOENÇA DE ALZHEIMER NO 
BRASIL: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 

561 
 

tecidual e na manutenção e plasticidade de circuitos neuronais. 

Além disso, na presença de antígenos, essas células são 

ativadas e induzem uma resposta imunológica com o propósito 

de reverter as características anormais no local da injúria 

(HEPPNER et al., 2015). Dessa forma, essas células exercem 

efeitos protetores no SNC. Na doença de Alzheimer, a micróglia 

é capaz de se ligar as placas senis e oligômeros β amiloides, 

iniciando uma cascata de sinalização intracelular que culmina 

na liberação de inúmeros mediadores inflamatórios e 

citotóxicos, incluindo citocinas pró-inflamatórias e espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio, de modo a reestabelecer a 

homeostasia tecidual. No entanto, a ativação persistente 

dessas células, causa alterações estruturais e funcionais no 

local de injúria, resultando em neuroinflamação e 

posteriormente em neurodegeneração (CHUNG et al., 2015; 

GLASS et al., 2010). 

De acordo com a organização mundial da saúde (OMS) 

dos 50 milhões de pessoas afetadas com essa patologia no 

mundo, aproximadamente 60% encontram-se em países de 

baixa a média renda e a cada ano, cerca de 10 milhões de 

novos casos são registrados. Estima-se que em 2030, haverá 

82 milhões de pessoas afetadas e 152 milhões no ano de 2050, 

ou seja, a patologia triplicará nos próximos 30 anos. Além disso, 

em relação aos impactos sociais e econômicos, o custo social 

diretamente ligado a demência em todo o mundo foi estimado 

em 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, significando 

um montante de US$818 bilhões (OMS, 2017). 

Considerando o progressivo envelhecimento da pirâmide 

etária do Brasil e que os riscos de Alzheimer passam a dobrar 

a partir dos 60 anos, faz-se necessário o entendimento de 

hipóteses relacionadas à etiologia da doença e aos conjuntos 
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de fatores a ela associados, de modo a gerar um entendimento 

sistêmico que pode ser utilizado, por exemplo, para nortear 

estudos epidemiológicos. Dessa forma, o presente trabalho tem 

como objetivo gerar novos dados acerca da incidência do 

Alzheimer no país, correlacionando fatores individuais 

associados a doença que moldam as perspectivas de como a 

DA se desdobra e afeta as pessoas como um todo. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Neste trabalho foi realizado um estudo epidemiológico 

descritivo utilizando dados secundários contidos no 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do 

Brasil (DATASUS). Para isso, os óbitos decorrentes do Mal de 

Alzheimer entre os anos 2006-2016 e características como cor, 

sexo, escolaridade, faixa etária, e região dos indivíduos foram 

analisadas. Todos os dados coletados foram organizados de 

acordo com a região. Além disso, a taxa de óbitos pelo Mal de 

Alzheimer foi dada pelo cálculo que relaciona número de óbitos 

pelo número da população, multiplicando por 100.000, e assim 

fornecendo a taxa de óbitos/100.000 pessoas por ano. 

Ademais, o número da população geral brasileira adotada foi 

referente ao último censo, em 2010, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) que aponta uma população 

formada por aproximadamente 190 milhões de pessoas. 

 

 Taxa de óbitos =    Número de óbitos      x 100.000 

                                         Número da população 

  

 Na plataforma DATASUS, foram utilizados os dados 

contidos nas Estatísticas Vitais - Mortalidade e Nascidos Vivos, 
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no grupo: Mortalidade - 1996 a 2016, pela CID-10, na opção: 

Mortalidade Geral, e na abrangência geográfica: Brasil por 

Região e Unidade da Federação. Os filtros utilizados foram: 

Cor/Raça, Escolaridade, Faixa Etária, Região/Unidade da 

Federação, Categoria CID-10, e Óbitos por Ocorrência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com os dados coletados no DATASUS, no 

período entre 2006 e 2016, houve um registro de 12.759.683 de 

mortes no Brasil, e desses, 131.492 foram causadas pela DA, 

ou seja, aproximadamente 1% das mortes no país. 

Matematicamente esses números expressam uma taxa de 

69,2063 óbitos por 100.000 habitantes em 10 anos. 

 Inicialmente, analisando graficamente a Figura (1), é 

possível constatar o crescimento gradual médio de 10% ao ano 

do número de óbitos causadas por DA que chega a atingir 

aumentos de 20% nos anos 2007 e 2010. Esses números 

corroboram o estudo de Burlá et al. (2013), no qual conjectura 

o aumento percentual de casos entre 2010 e 2020, além de 

estar de acordo com a previsão feita pela OMS (2017) do 

aumento do número de invíduos acometidos por demência, 

principalmente nos países de baixa e média renda, como o 

Brasil. 

 

Figura 1. Número nacional de óbitos causados por DA entre os 
anos 2006-2016. 
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Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. 

 A Tabela (1) classifica as regiões de acordo com a ordem 

decrescente na taxa de óbitos. Como mostrado nessa tabela, 

as regiões Sudeste e Sul apresentaram registro de 75.476 e 

26.478 óbitos por demência, respectivamente, totalizando 

101.954 mortes, ou seja, 77,5% das mortes no país por DA. 

Dessa forma, é possível observar que as regiões Sudeste e Sul 

possuem os índices mais elevados de mortes por demência no 

país, em comparação as outras regiões. Esses números podem 

estar associados à maior expectativa de vida dessas regiões, 

como demonstra o estudo de Camargos et al. (2017), o qual 

relaciona a maior expectativa de vida de uma população com a 

maior morbidade de doenças crônicas típicas da velhice.  
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Tabela 1. Número de óbitos e taxa de óbitos causados por DA 
entre o período de 2006-2016, por 100 mil habitantes. 

REGIÕES NÚMERO DE 

ÓBITOS 

TAXA DE ÓBITOS 

1° SUL 26.478 96,0676 

2° SUDESTE 75.476 93,2092 

3° CENTRO-OESTE 7.069 49,628 

4° NORDESTE 19.820 37,046 

5° NORTE 2.649 16,4585 

BRASIL 131.492 69,2063 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 

 

 O crescimento anual exponencial da taxa de mortalidade 

por DA também foi observado em todas as regiões do Brasil. 

Os dados estão representados graficamente na Figura (2) de 

acordo com o ano em ordem crescente, da esquerda para a 

direita. 

De acordo com os dados coletados, o crescimento da 

taxa de mortalidade entre 2006-2016 no Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sul e Sudeste foram de aproximadamente 370 

%, 331 %, 294 %, 218 % e 170 %, respectivamente. A partir 

dessa análise, foi possível observar que as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste apresentaram os maiores índices de 

crescimento da taxa de mortalidade no intervalo de uma 

década, em comparação com as regiões Sul e Sudeste, as 

quais apresentaram menores índices de crescimento. Esses 

dados corroboram os resultados do estudo epidemiológico de 

Teixeira et al. (2015), o qual também identificou maiores índices 

de crescimento da taxa de mortalidade por DA nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-oeste no período entre os anos 2000-

2009. 
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Figura 2. Taxa de mortalidade anual por 100 mil habitantes. 

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. 

 Analisando a Tabela 1 e a Figura 2, observa-se que 

apesar das regiões Sul e Sudeste possuírem as maiores taxas 

de mortalidade por DA na década estudada, essas regiões 

destacaram o menor crescimento dessas taxas durante esse 

tempo, quando comparado às outras regiões do Brasil. Esses 

dados sugerem que a população dessas regiões está menos 

vulnerável que as remanescentes e essa vulnerabilidade pode 

estar associada às disparidades dos fatores socioeconômicos 

das cinco macrorregiões do Brasil. De acordo com o Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Brasil (IPEA, 2016), as regiões 

que apresentaram os menores índices de desenvolvimento 

humano foram as regiões Norte e Nordeste, estando abaixo da 

média nacional em todos os aspectos: desenvolvimento 

humano, longevidade, educação e renda. Paralelamente, as 

regiões Sul e Sudeste evidenciaram índices elevados e acima 
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da média nacional em todos os aspectos analisados. A Tabela 

(2) ordena as macrorregiões do Brasil de acordo com a ordem 

decrescente de IDHM. 

 

Tabela 2. Índice de Desenvolvimento Humano das 
Macrorregiões do Brasil. 

REGIÃO IDHM LONGEVIDADE EDUCAÇÃO RENDA 

SUDESTE 0,766 0,845 0,688 0,773 

CENTRO-

OESTE 

0,757 0,839 0,665 0,776 

SUL 0,754 0,848 0,662 0,764 

NORTE 0,667 0,796 0,557 0,670 

NORDESTE 0,663 0,782 0,569 0,656 

BRASIL 0,724 0,816 0,637 0,739 

Fonte: Desenvolvimento humano nas macrorregiões brasileiras : 2016. – 
Brasília : PNUD : IPEA : FJP, 2016. 

 

 Além dos parâmetros discutidos acima, outro fator 

considerado neste estudo epidemiológico foi a análise da faixa 

etária dos pacientes que faleceram por DA como causa entre 

2006-2016. Estudos realizados na Europa demonstraram que  

os riscos de incidência de demências se relacionam 

diretamente com a idade do indivíduo, uma vez que a 

prevalência aumenta exponencialmente a partir dos 65 anos de 

idade (HOFFMAN et al., 1991; ROCCA et al., 1991). Isso indica 

que indivíduos mais velhos estão mais propensos à DA e 

consequentemente à morte por essa doença. Assim, foi 

observado em nossos resultados que 72,3% dos pacientes que 

morreram por DA, possuíam 80 anos ou mais, apontando 

semelhança com os resultados europeus, além de sugerir uma 

alta taxa de sobrevivência dos indivíduos acometidos por DA 
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até os 80 anos, haja vista que a expectativa de vida no Brasil 

até 2016 era de 75,8 anos (IBGE, 2017). O gráfico representado 

na Figura (3) contém a porcentagem do perfil etário da 

população estudada. 

 
Figura 3. Porcentagem de óbitos por faixa etária causadas por 
DA entre 2006-2016.  

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. 

Em relação a taxa de óbitos de acordo com o sexo, a 

Tabela (3) demonstra os diferentes números de óbito e taxas de 

mortalidade em todas as regiões do país no intervalo temporal 

delimitado para o estudo. Observa-se que em todas as regiões, 

as mulheres foram responsáveis pelos maiores índices de 

mortalidade em comparação aos homens, sendo a região Sul, 

a primeira colocada no “ranking” com maior taxa de óbitos 

femininos. As razões pelas quais mulheres são mais afetadas 

pela DA em comparação aos homens não estão totalmente 

elucidadas, no entanto, diversos fatores podem ser 

correlacionados com as taxas de mortalidade observadas. Os 

primeiros argumentos que justificam tal fenômeno envolvem o 
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aumento crescente de mulheres idosas, já que elas vivem em 

média mais anos que os homens, expandindo, portanto, as 

chances de desenvolvimento da doença. Outro ponto a ser 

considerado, é o maior índice de comorbidades em homens, 

que tende a diminuir suas expectativas de vida por outras 

patologias e fatores externos, sendo assim, um maior número 

de mulheres consegue chegar nas idades mais avançadas 

(BUNDY et al., 2018). Adicionalmente, de acordo com um 

estudo longitudinal realizado em São Paulo por Andrade e 

colaboradores, foi constatado que apesar de viverem mais, as 

mulheres apresentam maior incapacidade de realizar tarefas 

diárias, como levantar da cama e atravessar os cômodos da 

casa, empecilhos estes que são atrelados a progressão do 

Alzheimer. Mesmo nessas condições, as mulheres ainda 

apresentam maior expectativa de vida em comparação aos 

homens. Além disso, na idade de 60 anos, espera-se que as 

mulheres vivam mais 2,7 anos com limitações para realizar as 

tarefas diárias, em comparação com 0,8 anos dos homens nas 

mesmas circunstâncias (ANDRADE, 2011). 

 

Tabela 3. Taxa de óbitos nacional e número de óbitos causados 
por doença de Alzheimer em homens e mulheres  entre o 
período de 2006-2016. 
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Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

 

         Estudos demonstram que existe uma certa resistência ao 

Alzheimer em homens portadores de DA, uma vez que eles 

apresentam um acúmulo significativamente maior de amiloides 

no córtex singulado anterior (especialmente envolvido no 

desempenho de tarefas), e neurodegeneração pronunciada. 

Supõe-se também que os homens desenvolvem um certo 

mecanismo de seleção, pois a maioria tende a morrer enquanto 

jovens, tornando o grupo mais velho com maior vantagem em 

comparação às mulheres na mesma faixa etária. Sendo assim, 

as mulheres apresentam-se como um grupo mais vulnerável em 

comparação ao masculino (CAVEDO et al., 2018). 

A complexidade das discussões envolvendo os sexos 

deriva da pluralidade de fatores que modulam o meio biológico 

como hormônios, epigenética e expressão gênica. Neste último, 

o dimorfismo sexual parece influenciar diferentes variáveis 

fisiológicas que afetam a conectividade funcional do cérebro 

(SKUP et al., 2011; WITTE, 2010). 

           Em relação a escolaridade, infere-se através da Figura 

(4), que o número de óbitos decresceu com o maior nível de 
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escolaridade do indivíduo. Em adição, através da figura abaixo, 

disponível no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 

é perceptível que em pessoas mais velhas com maior nível de 

escolaridade, há um menor número de mortes e que o contrário 

ocorre quando o nível de escolaridade é baixo ou inexistente, 

reforçando a ideia de que pessoas com melhor desempenho 

cognitivo, retardam ou amenizam o desenvolvimento de 

demências (CARVALHO, 2018). Através do exame Dementia 

Rating Scale (DRS), teste para diagnóstico de demência 

amplamente utilizado no Brasil, Porto et al. (2003) constatou 

que de fato a escolaridade influencia no desenvolvimento de 

demências. Esse dado corrobora estudos publicados 

posteriormente por Radanovic et al. (2004) e Foss et al. (2005), 

os quais analisaram a relação entre escolaridade e habilidades 

individuais e escolaridade e avaliação neuropsicológicas de 

idosos, através do Teste de Boston para o Exame de Afasia 

(BDAE) e do DRS, respectivamente. Esses estudos 

proporcionam a importância da obtenção de valores de 

referência para um país emergente como o Brasil, visto que 

existem enormes contrastes sociais e onde a escolaridade 

exerce uma poderosa influência nas habilidades de indivíduos 

normais. A partir dessas informações, é possível correferir ao 

nível socioeconômico do indivíduo que possivelmente interfere 

no desenvolvimento da doença, levando-se em conta que 

pessoas com condições econômicas privilegiadas têm maior e 

melhor acesso à educação desde o início da vida escolar, em 

contraste a pessoas que têm acesso precário ou não o possui. 

Esses dados provocam a construção de outros possíveis 

estudos que possam relacionar, portanto, regiões que dispõem 

de maiores ou menores níveis de escolaridade e a incidência 

de Alzheimer nessas populações, a fim de que políticas 
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públicas voltadas para o investimento na qualidade e acesso à 

educação sejam ampliadas e garantidas nesses meios. Dessa 

forma, não pretendendo apenas um nível de escolaridade 

elevado, mas também uma sociedade com uma população de 

idosos melhor instruídos.  

 

Figura 4. Taxa nacional de óbitos por nível de escolaridade 
causados por DA entre o período de 2006-2016, por 100 mil 
habitantes. 

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. 

Por consequência de estarmos apontando a relação do 

nível de escolaridade e indiretamente, o socioeconômico do 

indivíduo, é possível chegar em uma provável raiz do problema: 

a raça. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD) de 2017, a taxa de analfabetismo 

no Brasil é de 7,1 % para homens e 6,8 % para mulheres, sendo 

4 % para pessoas brancas e 9,3 % para pessoas pretas ou 

pardas. Dessa forma, é possível tomar como hipótese a ser 

constatada em pesquisas futuras que, a população preta/parda 

que dispõe de um acesso à educação básica menos qualificada 

advindo de uma carga histórica, futuramente seria uma 
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população mais propensa ao desenvolvimento da DA. Portanto, 

estudos que busquem constatar e planejar estratégias que 

interfiram nesse aspecto são necessários, considerando o 

agravamento da doença associado ao nível de escolaridade e 

indiretamente ao socioeconômico de cada pessoa.  

 Apesar dos negros/pardos apresentarem uma taxa de 

anafalbetismo maior em relação a população branca, é possível 

observar no gráfico de taxa nacional de óbitos por cor/raça 

causados por DA entre o período de 2006-2016, que o número 

de óbitos de pessoas de raça branca é demasiadamente 

superior às demais raças (Figura 5). Por outro lado, deve-se 

levar em conta que esses dados não implicam diretamente que 

estas populações são mais afetadas, podendo ser um reflexo 

das melhores condições de acesso à saúde por essas pessoas 

brancas, e assim, facilitando o registro do diagnóstico nas 

estatísticas analisadas. 

Existem poucos estudos na literatura sobre a etiologia do 

Alzheimer a nível genético relacionado a raças, no entanto, um 

estudo produzido por Howell et al. (2017) analisou afro-

americanos e caucasianos e como parte dos resultados, 

observou que o biomarcador tau sofre forte influência de acordo 

com as raças. Nota-se portanto, a importância do 

aprofundamento de estudos sobre essa patologia e raça, como 

ressalta o estudo de Graff-Radford et al. (2016), o qual descreve 

que essa relação por estar atrelada a características sociais, 

culturais, econômicas e comportamentais, presentes ao longo 

do ciclo vital de um indivíduo, podem associar-se ao risco de 

demência, como também discutido nos estudos de Gravlee 

(2009) e  LaVeist (1996). Ademais, faz-se necessário estudos 

com um maior número de avaliações étnico racial, para que 
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assim, os dados se tornem consistentes e plausíveis (GAVETT 

et al., 2015).  

 

Figura 5. Taxa nacional de óbitos por cor/raça causados por DA 
entre o período de 2006-2016, por 100 mil habitantes. 

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. 

 De acordo com o  relatório da Alzheimer’s Disease 

Internacional, a DA atinge todas as populações, indistintamente 

da raça e cultura, portanto, o elevado número de pessoas 

brancas que vieram a óbito em um país cuja a maioria da 

população se declara preta ou parda pode ser reflexo de 

questões estruturais e socioeconômicas.  

CONCLUSÕES  

 

A partir desse estudo epidemiológico sobre a prevalência 

e fatores associados a doença de Alzheimer no Brasil entre 

2006 e 2016, foi possível observar: 
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 Aumento em cerca de 10% na taxa de mortalidade por 

DA em todo o Brasil;  

 As regiões Sul e Sudeste apresentam os maiores índices 

na taxa de mortalidade por DA, no entanto, o 

crescimento dessa taxa nessas regiões aumenta de 

forma mais lenta em comparação as demais; 

 Grande parte da população que morreu por DA possuía 

idade acima de 80 anos, demonstrando a relação entre 

expectativa de vida e DA; 

 A população feminina é mais suscetível ao Alzheimer em 

comparação a masculina e isso pode estar atrelado a 

maior expectativa de vida encontrada em mulheres e a 

fatores fisiológicos e genéticos; 

 Fatores socioeconômicos podem estar ligados a 

prevalência do Alzheimer no Brasil, pois observou-se 

que indivíduos com maior grau de escolaridade são 

menos afetados por essa doença, o que reforça a ideia 

de que pessoas com melhor desempenho cognitivo, 

retardam ou amenizam o desenvolvimento de 

demências. Além disso, apesar da taxa de analfabetismo 

para preto/pardos ser superior para brancos, esses 

últimos apresentam taxas de óbitos por demência 

superior as demais raças, no entanto, esse dado pode 

ser um reflexo das melhores condições socioeconômicas 

que permitem o acesso básico à saúde, permitindo o 

registro do diagnóstico desses casos na plataforma 

DATASUS. 

A partir deste estudo foi possível analisar as taxas de 

óbitos pela DA em todo o território nacional e o perfil dos 

indivíduos afetados, demonstrando a existência de grupos mais 

vulneráveis à DA e possibilitando, portanto, que estratégias 
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governamentais e pesquisas futuras possam ser cogitadas para   

a diminuição da incidência e impactos dessa doença 

neurodegenerativa no Brasil. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANDRADE, F. C. D. et al. Gender differences in life expectancy and 
disability-free life expectancy among older adults in Sao Paulo, Brazil. 
Women's Health Issues, v. 21, n. 1, p. 64-70, 2011. 
BARNARD, Neal D. et al. Dietary and lifestyle guidelines for the prevention 
of Alzheimer’s disease. Neurobiology of anging, v. 35, p. S74-S78, 2014. 
BLOOM, G. S. Amyloid-β and tau: the trigger and bullet in Alzheimer 
disease pathogenesis. JAMA neurology, v. 71, n. 4, p. 505-508, 2014. 

BUNDY, J. L. et al. Sex‐biased hippocampal pathology in the 5XFAD 
mouse model of Alzheimer's disease: a multi‐omic analysis. Journal of 
Comparative Neurology, 2018.  
BURLÁ, C. et al. Panorama prospectivo das demências no Brasil: um 
enfoque demográfico. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, p. 2949-2956, 
2013. 
CAMARGOS, M. C. S. et al. Estimativas de expectativa de vida saudável 
para Brasil e grandes regiões., 1998 E 2013. Anais, p. 1-18, 2017. 
CARVALHO, P. D. P. et al. Qualidade de vida e desempenho cognitivo 
em idosos com e sem doença de Alzheimer. 2018. Tese de Doutorado. 
CAVEDO, Enrica et al. Sex differences in functional and molecular 
neuroimaging biomarkers of Alzheimer's disease in a monocenter cohort of 
cognitively normal older adults with subjective memory complaints. 
Alzheimer's & Dementia, 2018. 
CHUNG, W. et al. Do glia drive synaptic and cognitive impairment in 
disease?. Nature neuroscience, v. 18, n. 11, p. 1539, 2015. 
CUMMINGS, Jeffrey L.; COLE, Greg. Alzheimer disease. Jama, v. 287, n. 
18, p. 2335-2338, 2002. 
DE FELICE, F. G.; FERREIRA, S. T. Inflammation, defective insulin 
signaling, and mitochondrial dysfunction as common molecular 
denominators connecting type 2 diabetes to Alzheimer disease. Diabetes, 
p. DB_131954, 2014. 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 
Sistema de Informações sobre Mortalidade[cited 2018 Nov. 2]. 
Desenvolvimento humano nas macrorregiões brasileiras : 2016. – Brasília : 
PNUD : IPEA : FJP, 2016. 55 p. : il., gráfs., mapas color. ISBN: 978-85-
88201-31-6. 



PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DOENÇA DE ALZHEIMER NO 
BRASIL: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 

577 
 

DANAEI ,G. et al. The Global Cardiovascular Risk Transition: 
DUBOIS, B. et al. Preclinical Alzheimer's disease: definition, natural history, 
and diagnostic criteria. Alzheimer's & Dementia, v. 12, n. 3, p. 292-323, 
2016. 
FOSS MP, Valle Fde AC, Speciali JG. Influência da escolaridade na 
avaliação neuropsicológica de idosos: aplicação e análise dos resultados 
da Escala de Mattis para Avaliação de Demência (Mattis Dementia Rating 
Scale - MDRS). Arq Neuropsiquiatr. 2005; 63 (1): 119-26 
GALLAGHER, D. et al. Depression and Risk of Alzheimer's Dementia: a 
Longitudinal Analysis to Determine Predictors of Increased Risk among 
Older Adults with Depression. The American Journal of Geriatric 
Psychiatry, 2018. 
GLASS, Christopher K. et al. Mechanisms underlying inflammation in 
neurodegeneration. Cell, v. 140, n. 6, p. 918-934, 2010. 
GRAFF-RADFORD, Neill R. et al. Neuropathologic differences by race from 
the National Alzheimer's Coordinating Center. Alzheimer's & Dementia, 
[s.l.], v. 12, n. 6, p.669-677, jun. 2016. Elsevier BV. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jalz.2016.03.004.>. Acesso em: 13 nov. 2018. 
GAVETT, Brandon E. et al. The role of Alzheimer’s and cerebrovascular 
pathology in mediating the effects of age, race, and apolipoprotein E 
genotype on dementia severity in pathologically confirmed Alzheimer’s 
disease. Journal Of Alzheimer's Disease, Colorado Springs, v. 1, n. 1, 
p.2-27, 2015. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4858176/pdf/nihms781729.
pdf>. Acesso em: 13 nov. 2018. 
GRAVLEE, Clarence C.. How race becomes biology: Embodiment of social 
inequality. American Journal Of Physical Anthropology, [s.l.], v. 139, n. 
1, p.47-57, 18 fev. 2009. Wiley. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1002/ajpa.20983>. Acesso em: 13 nov. 2018. 
HEPPNER, F. L.; RANSOHOFF, R. M.; BECHER, B. Immune attack: the 
role of inflammation in Alzheimer disease. Nature Reviews Neuroscience, 
v. 16, n. 6, p. 358, 2015. 
HOFFMAN, A. et al. The prevalence of dementia in Europe: a collaborative 
study of 1980-1990 findings. Eurodem prevalence research group. Int J 
Epidemiol 1991;20:736-48. 
HOWELL, Jennifer C. et al. Race modifies the relationship between 
cognition and Alzheimer’s disease cerebrospinal fluid biomarkers. 
Alzheimer's Research & Therapy, Atlanta, v. 1, n. 1, p.2-10 , 2015. 
Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668981/pdf/13195_2017_
Article_315.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2018. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATÍSTICA. Pesquisa nacional por 
amostra de domicílios. 1978. 



PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DOENÇA DE ALZHEIMER NO 
BRASIL: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 

578 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTATÍSTICA. Pesquisa nacional por 
amostra de domicílios. 2018. 
KNIGHT, E. M. et al. High-fat diet-induced memory impairment in triple-
transgenic Alzheimer's disease (3xTgAD) mice is independent of changes 
in amyloid and tau pathology. Neurobiology of aging, v. 35, n. 8, p. 1821- 
1832, 2014. 
KIVIPELTO, M.; MANGIALASCHE, F.; NGANDU, T. Lifestyle interventions 
to prevent cognitive impairment, dementia and Alzheimer disease. Nature 
Reviews Neurology, p. 1, 2018. 
KUMAR, A. et al. A review on Alzheimer's disease pathophysiology and its 
management: an update. Pharmacological Reports, v. 67, n. 2, p. 195-
203, 2015. 
LAVEIST, T. A. Why we should continue to study race...but do a better job: 
an essay on race, racism and health. Ethnicity & disease. 1996; 6:21–9. 
[PubMed: 8882833] 
LIU, CC. et al. Apolipoprotein E and Alzheimer disease: risk, mechanisms 
and therapy. Nature Reviews Neurology, v. 9, n. 2, p. 106, 2013. 
LIU, Yawu et al. Education increases reserve against Alzheimer’s 
disease—evidence from structural MRI analysis. Neuroradiology, v. 54, n. 
9, p. 929-938, 2012. 
MOTA, S. I.; FERREIRA, I. L.; REGO, A. Cristina. Dysfunctional synapse in 
Alzheimer's disease–A focus on NMDA receptors. Neuropharmacology, v. 
76, p. 16-26, 2014. 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Demência: o número de 
pessoas afetadas triplicará nos próximos 30 anos. 2017. Disponível em: < 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=
5560:demencia-numero-de-pessoas-afetadas-triplicara-nos-proximos-30-
anos&Itemid=839>. Acesso em: 01 nov. 2018. 
PORTO, CS; Charchat-Fichman,H; Caramelli, P; Bahia, VS; Nitrini,R. 
Brazilian version of the Mattis Dementia Rating Scale. Diagnosis of mild 
dementia in Alzheimer’s disease. Arq Neuropsiquiatr 2003; 61 (2-B): 339-
345. 
RADANOVIC, M.; MANSUR, L.l.; SCAFF, And M.. Normative data for the 
Brazilian population in the Boston Diagnostic Aphasia Examination: 
influence of schooling.  Brazilian Journal Of Medical And Biological 
Research, São Paulo, v. 1, n. 1, p.1732-1738, 21 jul. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/bjmbr/v37n11/5501.pdf>. Acesso em: 14 nov. 
2018 
ROCCA, W. A. et al. Frequency and distribution of Alzheimer's disease in 
Europe: a collaborative study of 1980-1990 prevalence findings. The 
EURODEM Prevalence Research Group. Ann Neurol 1991;30:381-90.   



PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DOENÇA DE ALZHEIMER NO 
BRASIL: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 

579 
 

ROVIO, S. et al. The effect of midlife physical activity on structural brain 
changes in the elderly. Neurobiology of aging, v. 31, n. 11, p. 1927-1936, 
2010. 
SINDI, S. et al. Healthy Dietary Changes in Midlife Are Associated with 
Reduced Dementia Risk Later in Life. Nutrients, v. 10, n. 11, p. 1649, 
2018. 
SKUP, M. et al. Sex differences in grey matter atrophy patterns among AD 
and aMCI patients: Results from ADNI. Neuroimage, v. 56, n. 3, p. 890-
906, 2011. 
TEIXEIRA, J. B. et al. Doença de Alzheimer: estudo da mortalidade 
no Brasil, 2015. 
WITTE, A. V. et al. Regional sex differences in grey matter volume are 
associated with sex hormones in the young adult human brain. 
Neuroimage, v. 49, n. 2, p. 1205-1212, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS: A NECESSIDADE DE UM OLHAR 
SOBRE A DETERMINAÇÃO SOCIAL. 

580 
 

CAPÍTULO 30 
 

SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS: A 
NECESSIDADE DE UM OLHAR SOBRE A 

DETERMINAÇÃO SOCIAL. 
 

Silvana Carvalho Cornélio LIRA 1 

Ana Cristina Pedrosa do MONTE 1  

Milena Martins PERDIGÃO 2 
Solange Laurentino dos SANTOS 3 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva UFPE; 
 2 Graduanda docurso de Biomedicina, UFPE;  

3 Orientadora/ Professora associada do Departamento de Medicina Social/UFPE.  
silvana.lira@recife.pe.gov.br 

 

RESUMO: Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão 
integrativa de artigos publicados que abordem questões dos 
determinantes sociais relacionados à Síndrome Congênita do 
Zika Vírus. A partir de agosto de 2015, houve um aumento no 
número de casos de microcefalia neonatal em Pernambuco e 
em outros estados do nordeste brasileiro, em comparação com 
padrões anteriores. Foram pesquisados artigos publicados de 
01 de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2018, veiculados em 
periódicos nos idiomas português, inglês e espanhol. O ano de 
2015 foi definido para início da pesquisa bibliográfica por se 
tratar do primeiro ano de registro da Síndrome Congênita do 
Zika Vírus no Brasil. Foram selecionados oito artigos dentre os 
59 identificados. Os artigos selecionados descreveram 22 
determinantes sociais, dentre eles os mais relevantes citados 
nos estudos, se referem às condições de vida e trabalho como 
o saneamento, acesso a Serviços de Saúde  e renda. Outros 
determinantes encontrados relacionam-se ao  controle de 
vetores; índice de Pobreza; clima e Políticas Públicas. Os 
resultados encontrados sugerem que outros fatores podem ter 
contribuído para a ocorrência do surto da Síndrome Congênita 
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do Zika Vírus. O conhecimento desses fatores deve servir para 
o direcionamento das políticas públicas, com vistas a minimizar 
as situações de riscos existentes nos territórios. 
Palavras-chave: Microcefalia. Zika Vírus. Determinação social. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A microcefalia é uma malformação congênita na qual 

uma criança apresenta a circunferência da cabeça com dois 

desvios padrões abaixo da média para sexo e idade (CAMPOS 

et al, 2018). A microcefalia está relacionada a fatores genéticos 

ou cromossômicos e exposições ambientais da mãe no período 

pré-natal ou perinatal. Segundo a OMS, estes fatores incluem 

infecção como, toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis, 

citomegalovírus e HIV, exposição a agentes tóxicos, álcool, 

anormalidades genéticas e desnutrição grave durante a 

gravidez(DOSHI, 2016; CAMPOS et al, 2018). 

O vírus Zika (ZIKV) foi primeiramente isolado de um 

macaco Rhesus na Floresta Zika de Uganda, em 1947. O vírus 

Zika é transmitido por mosquitos da família Aedes, 

predominantemente do Aedes aegypti. O primeiro grande surto 

do Zika em humanos foi registrado apenas em 2007 na ilha de 

Yap, no Pacífico, na Micronésia. A mesma linhagem, um tipo 

asiático, causou epidemia nas ilhas do Pacífico em 2013-2014 

(RIBEIRO et al, 2018; CASTELLANOS, 2016). 

Segundo Zhang et al (2017), até recentemente, o ZIKV 

era considerado uma doença tropical negligenciada apenas 

com surtos locais. Uma série de epidemias de arbovírus foi 

relatada na última década, e a América do Sul, em particular, 

testemunhou surtos inesperados de doenças causadas por 
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vários arbovírus humanos como o vírus Zika (ZIKV) e o vírus 

chikungunya (CHIKV) (AGUIAR et al, 2018). 

Ribeiro et al (2018) e Guedes et al (2018) descrevem que 

no Brasil, o ZIKV foi registrado pela primeira vez no início de 

2015 e a epidemia rapidamente ganhou força. Para Campos et 

al (2018) durante o surto do vírus Zika no Brasil, houve 

transmissão simultânea de dengue e chikungunya. Estas 

infecções virais são transmitidas pelo mesmo Aedes spp. 

mosquitos e têm manifestações clínicas próximas. 

Na maioria dos casos, as infecções por ZIKV não 

causam nenhum sintoma. No entanto, a infecção pode levar à 

febre Zika, que resulta em sintomas leves, semelhantes à gripe, 

e às vezes uma erupção vermelha. Assim, os sintomas podem 

ser confundidos com os da febre chikungunya e dengue, que 

são transmitidos pelo mesmo vetor (RIBEIRO et al, 2018; 

SKRANINK E LINFSKOG, 2017; CASTELLANOS, 2016) . 

A partir de agosto de 2015, houve um aumento no 

número de casos de microcefalia neonatal em Pernambuco e 

em outros estados do nordeste brasileiro, em comparação com 

padrões anteriores. Essa epidemia de microcefalia de etiologia 

desconhecida foi prontamente declarada emergência nacional 

pelo Ministério da Saúde em novembro de 2015 (SOUZA; 

ALBUQUERQUE E VAZQUEZ, 2018; CAMPOS et al, 2018).  

De acordo com Aguiar et al (2018), no final de 2015, o 

vírus Zika  estava fazendo seus primeiros casos nas Américas. 

Embora transmitida pelo mesmo vetor da dengue e da 

chikungunya, o Zika estava ganhando atenção nas notícias 

devido à sua consequência mais alarmante: a microcefalia.  

Diversos autores como Castro et al (2018); Zhang et al 

(2017); Vissoci et al (2018); Campos et al (2018); Castellanos 

(2016) e Possas (2016),  abordam a crescente evidência de 
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uma relação causal entre o ZIKV em mulheres grávidas e um 

aumento imprevisto na incidência de microcefalia, mais tarde 

caracterizada como síndrome congênita do Zika (SCZ),  que 

acabaram levando à declaração de uma emergência de saúde 

pública de preocupação internacional pela OMS em 1º de 

fevereiro de 2016.  

Castro et al (2018) afirmam que, no entanto, a 

microcefalia é apenas uma das muitas complicações do parto 

relacionadas ao ZIKV. Cerca de 20% das crianças nascidas 

com CZS têm tamanhos de cabeça normais, e crianças 

nascidas sem qualquer anormalidade foram posteriormente 

descobertas como tendo desenvolvido danos cerebrais e 

problemas de desenvolvimento. Ainda segundo Castro et al 

(2018) e Guedes et al (2018), o medo de consequências em 

larga escala para toda uma geração levou as autoridades a 

recomendar o adiamento da gravidez e reforçar as medidas de 

eliminação do vetor que já estavam em vigor para a dengue. 

Em 2017, houve poucos casos registrados e apenas um 

ligeiro aumento nas infecções por Zika. Devido a esse declínio, 

a Emergência de Saúde Pública da Intervenção Internacional 

sobre o Zika terminou em novembro de 2016. A emergência de 

saúde nacional brasileira chegou ao fim no dia 11 de maio de 

2017 (SKRANINK E LINFSKOG, 2017).   

Um ano após o surto, especialistas no Brasil 

expressaram preocupações importantes de que ainda há mais 

dúvidas do que garantias para lidar com consequências antigas 

do zika e incerteza sobre as causas subjacentes a sua maior 

ocorrência no Nordeste do Brasil. Embora o conhecimento 

sobre aspectos biológicos e epidemiológicos do ZIKV tenha 

avançado, os impactos demográficos permanecem mal 

compreendidos (CASTRO et al, 2018; RIBEIRO et al, 2018). 
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Diderichsen; Augusto e Perez (2018) abordam que, as 

consequências para a saúde de infecções de arbovírus, como 

a dengue (DENV), Chikungunya (CHIKV) e Zika (ZIKV) nos 

últimos anos, tornou-se um desafio para a saúde pública, 

devido ao aumento da incidência e pronunciada desigualdade 

social na sua ocorrência.  

Barros (2017) cita a constatação da profunda 

desigualdade prevalente nas condições de vida em resultados 

consistentes de pesquisa que mensuram o tamanho das 

disparidades sociais nos padrões de saúde-doença e no acesso 

à atenção à saúde, trouxe relevância ao tema das 

desigualdades sociais em saúde no decorrer do século XX . 

Para Buss (2007), a Comissão Nacional sobre 

Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) estabelecida em 

2006, expõe que os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) 

incluem as condições mais gerais socioeconômicas, culturais e 

ambientais de uma sociedade, e relacionam-se com as 

condições de vida e trabalho de seus membros, como 

habitação, saneamento, ambiente de trabalho, serviços de 

saúde e educação, incluindo também a trama de redes sociais 

e comunitárias.  

O modelo de Determinantes Sociais de Dahlgren e 

Whitehead dispõe os DSS em diferentes camadas, desde uma 

camada mais próxima dos determinantes individuais até uma 

camada distal, onde se situam os macros determinantes. As 

camadas mais próximas referem-se aos determinantes 

relacionados à herança genética, estilo de vida e redes de 

apoio, a camada intermediária trata das condições de vida e 

trabalho e na camada distal localizam-se os macros 

determinantes sociais (BUSS, 2007).  
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As vulnerabilidades sociais para novas doenças não são 

apenas uma consequência de fatores socioeconômicos, mas 

também dos comportamentos sociais relacionados percepções 

de risco e doença. Discutir essas situações de risco 

considerando aspectos relacionados ao vetor, aspectos do 

vírus e do ser humano individual ou coletivamente também 

remonta à questão das vulnerabilidades e iniquidades em 

saúde (SANTOS e AUGUSTO, 2011; POSSAS, 2016) 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão 

integrativa de artigos publicados que abordem questões dos 

determinantes sociais relacionados à síndrome congênita do 

Zika Vírus. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este artigo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura orientada pela seguinte questão norteadora: Quais 

são os determinantes sociais relativos às condições 

socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, as condições 

de vida e trabalho, as redes sociais e comunitárias e estilo de 

vida associados a Síndrome Congênita do Zika Vírus, descritos 

em estudos publicados no período de 2015 a 2018?  

Para identificação das publicações realizou-se buscas 

nas bases de dados BVS e  PubMed, foram utilizados os 

Descritores em Ciências  da Saúde (DeCS) e seus 

correspondentes na língua inglesa que compõem o Medical 

Subject Headings (MeSH) :(microcefalia)) AND (tw:(zika virus)) 

((microcephaly) AND zika virus); “fatores socioeconômicos”, 

“socioeconomic factors”; “analise espacial”, “spatial analysis”; 

“iniquidade em saúde”, “health inequalities” e “condições 
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sociais”, “social conditions”. Todos os descritores foram 

combinados entre si por meio do operador booleano AND. 

Foram pesquisados artigos publicados de 01 de janeiro 

de 2015 a 31 de outubro de 2018, veiculados em periódicos nos 

idiomas português, inglês e espanhol. O ano de 2015 foi 

definido para início da pesquisa bibliográfica por se tratar de ser 

o primeiro ano de registro da Síndrome Congênita do Zika Vírus 

no Brasil. 

Identificou-se na base de dados BVS um total de 14 

artigos e no PubMed foram encontrados 45 artigos, totalizando 

59 publicações encontradas. 

Como critérios de inclusão foi utilizado a identificação 

nos artigos, de alguma variável relacionada a determinação 

social da saúde conforme o modelo proposto por  Dahlgren e 

Whitehead.   

Os critérios de exclusão definidos foram: duplicidades e 

artigos que não atenderam à questão norteadora. 

Quando o resumo era insuficiente para uma conclusão, 

o conteúdo do artigo foi consultado. Após a leitura, foram 

excluídos 27 artigos em duplicidade e 24 que não 

apresentavam identificação com o tema em estudo. Obteve-se 

uma amostra final de 08 artigos. 

A análise crítica dos 08 artigos incluídos foi realizada por 

meio de um de instrumento de coleta de dados elaborado pelas 

autoras, baseado no modelo da determinação social de 

Dahlgren e  Whitehead, para identificação das variáveis que 

respondiam à questão norteadora. 

Foi elaborado um modelo esquemático da determinação 

social da síndrome congênita do Zika Vírus por meio de uma 

adaptação do modelo de Dahlgren e Whitehead. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a revisão foram identificados 8 artigos que 

abordaram 22 aspectos relacionados a determinação social da 

Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZ). Com relação ao ano 

das publicações, 50% (4) foram publicados em 2018, seguido 

dos anos de 2017 com 37,5% (3) e 2016 com 12,5% (1). 

Os determinantes sociais mais relevantes foram os que 

se referem às condições de vida e trabalho, dispostos na 

Camada 3 do Modelo de Dahlgren e Whitehead. 75%(6) dos 

artigos abordaram o Saneamento e Coleta de lixo; seguidos do 

Acesso à água potável, abordado por 62,5%(5); Escolaridade, 

Habitação e Acesso a Serviços de Saúde 37,5%(3); 

Desemprego, Renda e Beneficiário de Programa de 

Transferência de Renda do Governo 25%(2). 

Com relação às condições Socioeconômicas, Culturais e 

Ambientais Gerais, 50%(4) dos artigos citaram o Controle de 

vetores e o Índice de Pobreza (GINI/PIB); 37,5%(3) referiram o 

Clima/Bioma/Temperatura a Mobilidade Urbana e Políticas 

Públicas. 

Os determinantes sociais foram agrupados de acordo 

com os níveis da determinação social proposto na matriz de 

Dahlgren e Whitehead  para composição da Matriz de 

Determinação Social da Síndrome Congênita do Zika Vírus 

(SCZ). 

 

 

Quadro 1. Caracterização dos artigos quanto aos autores, ano 
de publicação e principais resultados/conclusões. 
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Autores Determinantes 
sociais analisados 

Principais resultados/conclusões 

Aguiar et 
al  
 
(2018) 
Brasil 

Escolaridade 
Acesso à água potável 
Saneamento  
Coleta de lixo 
Desemprego 
PIB 
Bioma e Temperatura 
Urbanização  
Mobilidade humana 

As características da paisagem 
representam a maior restrição à 
extensão da expansão ZIK e CHIK, pois 
estão relacionadas ao ciclo de vida do 
vetor A. aegypti no Brasil. O destino do 
lixo, o tipo de instalação sanitária e a 
água canalizada também desempenham 
um papel importante para ambas as 
doenças. No entanto, o desenvolvimento 
econômico não protege áreas de 
doenças transmitidas por vetores; por 
exemplo, o PIB não contribuiu 
significativamente para esse modelo. 
Outros indicadores sociais, como o nível 
de escolaridade e as taxas de 
desocupação da população, também 
não mostraram contribuições 
significativas nos modelos finais de ZIK 
e CHIK. 
 

Campos et 
al 
 
(2018) 
Reino 
Unido/Brasil 

Escolaridade 
Acesso à água potável 
Armazenamento água 
da chuva Saneamento  
Coleta de lixo 
 PIB  
Controle de Vetores 

 A região Nordeste do Brasil tem o maior 
índice de pobreza, com os menores 
fatores socioeconômicos e a gestão 
ambiental mais pobre, o que pode ser 
responsável pelo aumento da 
proliferação de Aedes. 
O vírus Zika pode não ser o único fator 
responsável pela alta frequência de 
microcefalia congênita observada na 
região Nordeste. Usando a análise de 
dados ecológicos, destacou-se a 
possível co-circulação dos três 
arbovírus, juntamente com os fatores 
socioeconômicos e ambientais 
específicos para aquela região. 

 

 



SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS: A NECESSIDADE DE UM OLHAR 
SOBRE A DETERMINAÇÃO SOCIAL. 

589 
 

Quadro 1. Caracterização dos artigos quanto aos autores, ano 
de publicação e principais resultados/conclusões (Continuação) 

Autores Determinantes 
sociais analisados 

Principais resultados/conclusões 

Gonçalves 
et al 
 
(2018) 
Brasil 
 

Cor da pele, Idade e 
Estado Civil 
Escolaridade 
Habitação 
Acesso ao Serviço de 
saúde 
Saneamento  
Coleta de Lixo 
Desemprego 
Transporte público 
Renda 
Beneficiário de 
ProgramaTransferência 
de Renda do Governo 

Foi observado que há uma frequência 
predominante de genitores que dispõem 
de crianças com microcefalia 
relacionada ao Zika Vírus em baixas 
condições socioeconômica, que 
consequentemente não conseguem 
suprir a maioria das necessidades que 
um lactente com má formação necessita. 
 
 

Souza et 

al  
 
(2018) 
Brasil 

Renda Residir em áreas com condições de vida 
precárias estava associado a uma maior 
prevalência de microcefalia comparado a 
residir em áreas com melhores 
condições de vida. 

Skråning e 
Lindskog  

 
(2017) 
Noruega 

Habitação 
Acesso à água potável 
Acesso a Serviço de 
Saúde 
Saneamento  
Coleta de lixo 
Beneficiário de 
Programa 
Transferência de 
Renda do Governo 
Políticas Públicas 

Como ficou evidente após o surto de zika 
no Brasil, as pessoas que já vivem na 
pobreza foram claramente mais 
afetadas, destacando a crescente 
vulnerabilidade e precariedade que os 
pobres enfrentam em sociedades com 
graves desigualdades socioeconômicas. 
 
 

 

Quadro 1. Caracterização dos artigos quanto aos autores, ano 
de publicação e principais resultados/conclusões (Continuação) 
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Autores Determinantes sociais 
analisados 

Principais resultados/conclusões 

Ali et al 

 
(2017) 
EUA 

Acesso à água potável 
Acesso a serviço de 
saúde 
Saneamento  
Coleta de lixo 
PIB 
Desmatamento e 
Urbanização 
Mobilidade urbano 
Clima e Temperatura 
Ciclo de vida do mosquito 
Controle de vetores 
Políticas Públicas 

Correlações diretas entre ZIKV e 
pobreza, desmatamento e desastres 
naturais e apoio circunstancial para o 
papel de temperaturas mais quentes do 
que a média, controle vetorial 
decrescente, acesso a saneamento não 
confiável, recessão, corrupção política e 
viagens globais, afetaram a distribuição 
de mosquitos, a disponibilidade de 
habitat, o contato humano e a 
associação com arbovírus, promovendo 
a disseminação de doenças transmitidas 
por vetores, como o ZIKV. 

Zhang 
et al  

 
(2017) 
EUA 

Habitação 
Clima 
Controle de vetores 
Mobilidade Humana 
 

A transmissibilidade de doenças 
transmitidas por vetores está associada 
à forte heterogeneidade espacial, 
impulsionada pela variabilidade e 
sazonalidade da abundância de vetores, 
pela dependência de temperatura que 
modula a competência vetorial e pelas 
características das populações 
expostas. Muitos locais, como aqueles 
em altitudes elevadas, não correm risco 
de transmissão autóctone do ZIKV 
simplesmente porque o vetor está 
ausente. Em outros locais, o vetor pode 
estar presente, mas a transmissão 
sustentada não é possível devido a 
fatores ambientais que afetam a 
dinâmica populacional do vetor, como 
temperatura ou precipitação. Condições 
de moradia, disponibilidade de ar 
condicionado e fatores socioeconômicos 
também contribuem significativamente 
para determinar a fração da população 
que provavelmente está exposta ao 
vetor. 

Quadro 1. Caracterização dos artigos quanto aos autores, ano 
de publicação e principais resultados/conclusões (Continuação) 
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Autores Determinantes 
sociais analisados 

Principais resultados/conclusões 

Castellanos 

 
(2016) 
Colômbia  

 Acesso à água 
potável 
Saneamento  
Coleta de lixo 
Controle de Vetores 
Políticas Públicas 

A falta de serviço contínuo de água nas 
cidades mais pobres e bairros força 
famílias para armazenar água em 
recipientes que se tornam o melhor local 
de reprodução para o mosquito, o que 
significa que os índices permanecem 
muito elevados nestes locais. A 
epidemia ainda está pagando as 
consequências de décadas de políticas 
de atraso e negligência de acesso à 
água potável, saneamento básico e 
melhoria das condições de vida de 
amplos setores da população, que, 
somadas às falhas no controle de 
vetores, facilitou a explosão de doenças 
de vetores. 
 

 

Para Gonçalves; Tenório e Ferraz (2018), os 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS) são as condições 

sociais que os indivíduos vivenciam, composto pelos aspectos 

econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a incidência de problemas de 

saúde e seus fatores de risco na população. A epidemia de Zika 

que se espalha por boa parte do país, propagada pelo mosquito 

Aedes aegypti, parece estar diretamente ligada a esses 

determinantes. 

A utilização do modelo de Dahlgren e Whitehead  

permitiu a identificação dos diferenciais de DSS originados pela 

posição social dos indivíduos e grupos, e definição dos pontos 

para intervenções de políticas, no sentido de minimizar esses 

diferenciais. Apesar de poucos estudos trazerem a discussão 
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dos DSS relacionados a SCZ, foram identificadas 22 variáveis 

nos artigos incluídos na revisão. 

O primeiro nível trata dos determinantes Individuais 

que se relacionam às características pessoais e não são 

modificáveis. As variáveis cor de pele e faixa etária foram pouco 

abordadas em estudos sobre a determinação social da SCZ.  A 

cor parda é predominante referida pelos responsáveis, que 

declararam esta etnia para suas crianças, seguida de negros 

brancos. A faixa etária das genitoras das crianças com SCZ foi 

prevalente entre 25-35 anos para o artigo que apresentou esse 

ponto 

O segundo nível refere-se ao estilo de vida dos 

Indivíduos e aos comportamentos assumidos que podem 

interferir de forma positiva ou negativa sobre a situação de 

saúde. A falta de serviço contínuo de água nas cidades mais 

pobres e bairros força famílias para armazenar água tanques, 

piscinas, latas e baldes; estes recipientes tornam-se o melhor 

local de reprodução para o mosquito (CASTELLANOS, 2016). 

Segundo os estudos, o armazenamento de água em recipientes 

para uso doméstico representa mais do que 50% dos locais de 

reprodução de mosquitos em algumas regiões(ALI et al, 2017). 

Os bairros sem água encanada usem mais coletores de água 

da chuva e, portanto, têm maior probabilidade de ter criadouros 

de mosquitos (AGUIAR et al, 2018). 

 O terceiro nível que aborda as redes sociais e 

comunitárias, foi citado no que se refere ao estado civil, 

predominando-se em solteiros, o que demonstra que ainda há 

um número significativo de crianças que são recebidas apenas 

pela mãe e não tem a presença do pai todos os dias para o 

acompanhamento necessário e poder dividir as tarefas que 
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sobrecarregam a genitora desses bebês (GONÇALVES; 

TENÓRIO E FERRAZ, 2018 

O quarto nível descreve as condições de vida e de 

trabalho e foi o que apresentou mais relevância nos artigos 

selecionados. A maioria dos estudos (75%) abordou o 

saneamento como um determinante social de grande 

importância para o controle dos vetores no combate ao Zika 

Vírus e outras arboviroses. Os estudos relacionaram as 

situações sanitárias precárias, incluindo o esgoto a céu aberto, 

como condições favoráveis para os mosquitos as doenças que 

eles carregam, incluindo o Zika. O destino adequado do lixo foi 

diretamente relacionado aos criadouros de A. aegypti (14) como 

condições favoráveis para sua proliferação(GONÇALVES; 

TENÓRIO E FERRAZ, 2018 ). Sendo o lixo referido como fonte  

inesgotável de criadouros para o Aedes aegypti além de outros 

vetores que precisam ser eliminados.  O principal vetor do vírus, 

o mosquito Aedes aegypti, se reproduz em águas claras e 

estagnadas; assim, áreas pobres que não possuem sistemas 

de saneamento suficientes, linhas de água encanada e 

infraestrutura para o gerenciamento de resíduos formam a área 

ideal de reprodução dos mosquitos (SKRANINK E LINFSKOG, 

2017).  

A habitação foi citada contribuindo significativamente 

para determinar a fração da população que provavelmente está 

exposta ao vetor, relacionando condições de moradia. A 

escolaridade foi mencionada, contudo não houve concordância 

entre os autores, com relação à importância do nível de 

escolaridade e suas contribuições significativas para 

transmissão de ZIK e CHIK(AGUIAR et al, 2018; CAMPOS et 

al, 2018). 
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 O acesso a serviços de saúde, evidenciou a saúde da 

mulher e os riscos da infecção por ZIKV afetando os direitos 

reprodutivos dessas mulheres. Englobando crucialmente os 

desafios relacionados à desigualdade de gênero, pobreza, 

estigma social, bem como o acesso efetivo e legal das mulheres 

aos cuidados reprodutivos e maternos, incluindo abortos 

seguros (SKRANINK E LINFSKOG, 2017), que irão 

inevitavelmente variar de acordo com o status socioeconômico, 

potencialmente exacerbando ainda mais o impacto diferencial 

do ZIKV nos pobres urbanos(ALI et al, 2017).   

Ainda com relação aos serviços de saúde, 

caracterizou o atendimento mais predominante pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) para realização do Pré-Natal e 

acompanhamento das crianças com síndrome congênita do 

Zika Vírus. O transporte que predomina a ida a esses 

atendimentos é o ônibus e aquelas que usam carro, algumas 

alegaram que ainda assim o carro é da prefeitura 

(GONÇALVES;TENÓRIO E FERRAZ, 2018). 

 A profissão das genitoras caracterizou-se em donas 

do lar e desempregadas, possuindo renda mensal de até 1 

salário mínimo. O estrato socioeconômico mais alto apresentou 

a menor taxa de prevalência de microcefalia, e a diferença geral 

entre essa taxa e as taxas dos demais estratos foi 

estatisticamente significativa (SOUZA; ALBUQUERQUE E 

VASQUEZ, 2018 

Para Gonçalves; Tenório e Ferraz (2018) Referem 

que, as crianças com microcefalia relacionada ao Zika em sua 

maior parte recebem o benefício assistencial do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). O benefício é a garantia de 

um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 anos ou mais que comprovem não ter condições de 
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manter a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. Skraning e Lindskog (2017) afirmam que, a maioria das 

mães que recebeu o benefício por invalidez disse que o valor 

era muito baixo e que mal cobria as despesas médicas mensais. 

O quinto nível refere-se às condições 

socioeconômicas, culturais e ambientais gerais e foi muito 

evidenciado pelas pesquisas. Segundo Castellanos (2016), as 

mudanças climáticas no planeta vêm contribuindo 

significativamente para o crescimento excessivo das 

populações de mosquitos. Sabe-se que com o aumento da 

temperatura ambiente, o A. aegypti se desenvolve de larva para 

adultos em menor tempo e o mosquito pode chegar mais 

facilmente a áreas de maior altitude onde não existia antes.  

Ali et al (2017) citam as atividades humanas como 

desmatamento e urbanização que diminuem a cobertura 

florestal podem aumentar o risco de transmissão do ZIKV. 

Dados recentes mostraram que nas áreas urbanas brasileiras 

há um aumento no número de casos de Zika e chikungunya, o 

que coincide com o Ae. aegypti e sua forte afinidade para 

regiões urbanizadas (CAMPOS et al, 2018; AGUIAR et al, 

2018).  

Os estudos trazem ainda a variável pobreza, que pode 

criar as condições ideais para a transmissão de doenças. Afeta 

o acesso a água corrente, educação e assistência médica. 

Juntos, esses sintomas de pobreza que interagem levam a 

correlações negativas entre a renda e o risco do ZIKV. Segundo 

Souza; Albuquerque e Vazquez (2018), o mapa de padrões 

pontuais de casos de microcefalia mostra que a maior parte dos 

casos de microcefalia relacionados à epidemia estavam em 

áreas carentes. Como ficou evidente após o surto de zika no 

Brasil, as pessoas que já vivem na pobreza foram claramente 
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mais afetadas, destacando a crescente vulnerabilidade e 

precariedade que os pobres enfrentam em sociedades com 

graves desigualdades socioeconômicas (SKRANINK E 

LINFSKOG, 2017; CAMPOS et al, 2018).  

Para Ali et al (2017) a mobilidade entre indivíduos de 

nível socioeconômico mais baixo e mais alto pode estender o 

risco de transmissão do ZIKV para um grupo demográfico mais 

amplo 

Mudanças sociais, políticas e econômicas também 

podem afetar a exposição humana ao ZIKV, particularmente 

para os pobres urbanos, que muitas vezes vivem em áreas com 

saneamento inadequado, infraestrutura e acesso à água .O 

saneamento público, incluindo o acesso confiável à água 

encanada limpa, coleta de lixo e tratamento de esgoto, é um 

dos serviços públicos mais essenciais que os governos 

realizam (ALI et al, 2017).  

As condições sanitárias precárias, a falta de um 

programa nacional de controle de vetores e a seca que durou 

vários anos contribuíram para as excelentes condições para os 

mosquitos e as doenças que eles carregam, incluindo o Zika 

(SKRANINK E LINFSKOG, 2017).  

De acordo com Castellanos (2016) a epidemia ainda 

está pagando as consequências de décadas de políticas de 

atraso e negligência de acesso à água potável, saneamento 

básico e melhoria das condições de vida de amplos setores da 

população, que, somadas às falhas no controle de vetores, 

facilitou a explosão de doenças de vetores. 

A descrição dos determinantes sociais permitiu a 

elaboração da Matriz de Determinação Social da Síndrome 

Congênita do Zika Vírus. 
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Figura 1. Modelo da Determinação Social pela Síndrome 
Congênita do Zika Vírus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Os determinantes sociais mais relevantes identificados 

nesse estudo foram o Saneamento e Coleta de lixo referentes 

às Condições de Vida e Trabalho e o Controle de vetores e 

Índice de Pobreza (GINI/PIB) dispostos nas Camadas 3 e 4 

respectivamente do Modelo de Dahlgren e Whitehead. Os 

resultados encontrados sugerem que outros fatores podem ter 

contribuído para a ocorrência do surto da Síndrome Congênita 

do Zika Vírus. 

As políticas públicas devem ser direcionadas aos 

determinantes socais identificados, com vistas a minimizar as 

situações de riscos existentes nos territórios. 
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RESUMO: Por estar relacionado com as  maiores Taxas de 
Mortalidade (TM) em todo mundo, o câncer representa um dos 
maiores problemas de saúde pública da atualidade. O presente 
estudo propõe-se a analisar a distribuição dos cânceres com as 
maiores TM feminina nas regiões brasileiras e o comportamento 
do câncer de maior impacto. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa documental no Atlas de Mortalidade Online do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), considerando os  5 tipos 
de cânceres com as maiores TM em mulheres no período de 
2001-2015. Conhecendo-se o câncer de maior magnitude, foi 
analisada sua distribuição segundo as regiões de ocorrência e 
por faixa etária. Assim, os cânceres de mama, brônquios e 
pulmões, colo do útero, estômago e cólon demostraram as 
maiores TM no Brasil, sendo o câncer de mama o de maior 
magnitude. Em algumas regiões, surgiram situações distantes 
do padrão nacional, como a permanência do câncer de colo de 
útero na posição de segunda maior TM e o aparecimento dos 
cânceres de encéfalo e fígado e vias biliares intra-hepáticas 
entre os 5 de maior mortalidade. O câncer de mama, que possui 
a maior TM, aumenta seus índices medida que as faixas etárias 
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aumentam. Conclui-se que os cânceres de mama, brônquios e 
pulmões, colo do útero, estômago e cólon descrevem o cenário 
de morbi-mortalidade brasileiro caracterizando um país em 
desenvolvimento.  
 
Palavras-chave: Epidemiologia. Mortalidade. Neoplasias.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) (2018), cerca de 9,6 milhões das mortes de 2019 

decorreram de um processo carcinogêncico, tornando o câncer 

titular da posição de segunda maior causa de mortes em todo o 

mundo. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) (2015) 

demonstram que, no Brasil, aproximadamente 207 mil pessoas 

morreram em razão dessa doença em 2015 – sendo esse valor 

correspondente a 16,4% dos óbitos totais, para esse mesmo 

ano.  

Embora o desenvolvimendo do câncer esteja associado 

a fatores intrínscecos de cada indivíduo, os fatores de risco 

evitáveis constituem, ainda, os maiores responsáveis pela 

ocorrência desse processo. Estes últimos abrangem o estilo de 

vida da população atual, caracterizado pela manutenção de 

hábitos relacionados ao tabagismo, obesidade, má 

alimentação, sedentarismo, uso de álcool e exposição à 

poluição ambiental e microorganismos infectantes – como os 

vírus causadores do Papiloma Vírus Humano (HPV) e das 

hepatites (PIACENTINI, 2012).  

Por todas as consequências danosas que pode trazer ao 

estado de bem-estar do indivíduo e a todo o contexto bio-

pscico-social em que este se insere, o câncer tem sido 

considerado um dos principais problemas de saúde pública. 
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Assim, sua ocorrência onerosa tem instigado a criação de 

estratégias, de nível global, visando minimizar a ocorrência 

desse conjunto de doenças (OPAS, 2018).  

Sabendo que 30-50% dos cânceres podem ser evitados, 

entende-se que a prevenção, detecção precoce e tratamento de 

pacientes acometidos pela doença são essenciais para o 

controle dessa morbi-mortalidade acentuada (STEWART; 

COATES, 2005). 

 A redução da mortalidade prematura por câncer 

constituiu um dos principais objetivos do Plano de Ação Global 

e da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) 

para o Denvolvimento Sustentável, demonstrando que a 

prevenção do câncer é de interesse mundial. Recentemente foi 

aprovado pela 70° Assembleia Mundial da Saúde uma 

resolução de prevenção e controle do câncer, enfatizando a 

abordagem de forma integrada da doença (WHO, 2013; WHO, 

2017).  

 À nível de Brasil, as primeiras ações voltadas a 

prevenção e controle do câncer surgiram em 1967 quando o 

Ministério da Saúde (MS) instituiu a Campanha Nacional de 

Combate ao Câncer – embora suas ações só tenham sido 

implementadas de forma descentralizada nas áreas da 

informação, prevenção e educação em oncologia no ano de 

1986. Atualmente, a Política Nacional de Prevenção e Controle 

do Câncer (PNPCC) tem assumido essas estratégias através 

do trabalho mútuo entre os governos Federal, Estadual e 

Municipal (KLIGERMAN, 2002). 

 Embora todas essas ações tenham contribuído de fato 

para uma mudança positiva no cenário em que o câncer 

encontra-se inserido, sua assiduidade deve ser verificada. Um 

dos fatores que corroboram com essa afirmação é a progressão 
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insatisfatória da Taxa de Mortalidade (TM) dos principais tipos 

de câncer no Brasil. Dados do INCA (2015) demonstram que a 

TM de 4 dos 5 tipos de câncer mais comuns em mulheres 

brasileiras têm crescido consideravelmente. 

Considerando os dados supracitados e o fato de que as 

mulheres compreendem a maior parte da população brasileira, 

sendo um dos principais alvos das políticas de saúde pública, 

esta pesquisa propõe-se a investigar, ao longo de 15 anos 

(2001 a 2015), o comportamento dos 5 cânceres com as 

maiores taxas de mortalidade no Brasil e nas regiões 

brasileiras. A partir disso, realizar-se-á uma análise mais 

criteriosa – atentando para a distribuição nas regiões brasileiras 

e por faixa etária – do câncer de maior mortalidade, avaliando, 

deste modo, as ações voltadas ao manejo do câncer no Brasil.  

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida entre setembro 

e novembro de 2018 e possui natureza exploratória-descritiva. 

Seu desenvolvimento foi realizado a partir de uma análise 

documental, de série temporal de dados extraídos do Atlas de 

Mortalidade Online do INCA; dados estes oriundos do Sistema 

de Informações sobre Mortalidade (SIM) e adequados aos 

denomidores populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). 

Na primeira etapa analisou-se duas variáveis, o ano 

de ocorrência e a TM correspondente, ambas aplicadas ao 

Brasil e às cinco regiões brasileiras (Centro-oeste, Nordeste, 

Norte, Sudeste e Sul) considerando apenas a população do 

sexo feminino. Após identificar o câncer responsável pela maior 

TM feminina, foi realizada a segunda etapa da pesquisa, que foi 
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realizada por meio da análise da TM segundo o ano de 

ocorrência e a faixa etária acometida. 

Das etapas citadas emergiram 3 categorias: “cânceres 

com as maiores TM feminina no Brasil, 2001-2015”, 

“especificidades, por regiões brasileiras, dos cânceres com as 

maiores TM feminina no Brasil, 2001-2015” e “características 

gerais e por faixa etária do câncer com a maior TM”, sendo as 

duas primeiras correspondentes à primeira etapa de análise e 

a terceira categoria à segunda etapa. 

Os dados provenientes desta pesquisa foram colhidos 

de forma secundária em sistemas de informação online, 

dispensando assim a apreciação em comitê de ética em 

pesquisa, em conformidade com a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise da categoria “cânceres com as 

maiores TM feminina no Brasil, 2001-2015”, correspondente à 

Figura 1, verificou-se que os cânceres de mama, brônquios e 

pulmões, colo do útero, estômago e cólon foram os que mais 

mataram mulheres no período de 2001-2015 no Brasil. 

 
Figura 1. Cânceres com as maiores TM no Brasil, 2001-2015 



TAXA DE MORTALIDADE POR CÂNCER NO BRASIL: PARTICULARIDADES 
REGIONAIS E ESPECIFICIDADES DO CÂNCER DE MAIOR DISTRIBUIÇÃO 

605 
 

 
Fonte: Autoria própria. Adaptado do Atlas Online de Mortalidade por 

Câncer, Copyright© 2001-2015. INCA. MS. 

 
Nesse sentido, o câncer de mama demonstrou 

destaque com relação aos demais cânceres; em 2015, o câncer 

de estômago, correspondente à 5a maior TM, dispôs de um 

score 3, enquanto que, no mesmo ano, o câncer de mama 

demonstrou uma TM de 12, o que caracteriza uma diferença na 

TM de 4 vezes. Ademais, o câncer de mama apresentou uma 

distribuição crescente. Em 2001 essa taxa correspondia a um 

score de 10 e, ao fim de 2015, ultrapassava os 12.  

No que se refere ao câncer de brônquios e pulmões, 

foi observado, assim como no câncer de mama um aumento na 

TM relativamente acentuado. Em 2001, a TM não ultrapassava 

o score de 6 e, no entanto, no ano de 2015 alcançou os 8 

pontos.  

O câncer de colo do útero mostrou-se como o terceiro 

de maior mortalidade em mulheres e, apesar disso, apresentou 

uma tendência estável, que não ultrapassou o score 5, 

diferindo, deste modo, dos cânceres supracitados. 

O câncer de estômago foi o único dos cânceres 

analisados que demonstrou uma tendência decrescente. 

Apesar de sutil – de 4,3 em 2001 para 4 em 2015 –, esse 
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declínio foi suficiente para que esse câncer decaísse da 4a 

posição do ranking para a 5a. 

O câncer de cólon dispôs uma TM crescente, assim 

como os cânceres de mama e brônquios e pulmões. Em 2001 

a TM encontrava-se em 3 e no ano de 2015 em 4.  

O fato dos cânceres de mama, brônquios e pulmões e 

cólon corresponderem as neoplasias de maior mortalidade, 

demonstra que o Brasil segue o padrão geral observado em 

países desenvolvidos (BARBOSA et al., 2016; GIRIANELLI; 

GAMARRA, SILVA, 2014; BRAY et al., 2012). 

O avanço no processo de industrialização e 

urbanização, a obesidade pós-menopauda e a exposição à 

radiação ionizante constitui uma possível justificativa para o 

destaque do câncer de mama com relação aos demais e – 

associado à pouca abrangência das políticas de prevenção e 

controle do câncer – explica o aumento da TM dos cânceres de 

brônquios e pulmões e cólon  e estabilidade do câncer de 

estômago vistos no Brasil durante o período estudado (PINA, 

2015; GIRIANELLI; GAMARRA; SILVA, 2014). 

Com relação à categoria, “especificidades, por regiões 

brasileiras, dos cânceres com as maiores TM feminina no 

Brasil, 2001-2015”, foram desenvolvidos 5 gráficos 

correspondentes às regiões Centro-oeste, Nordeste, Norte, 

Sudeste e Sul.  

Com relação ao Centro-oeste (Figura 2), foi 

observado que a região não se distancia dos padrões nacionais, 

já que os cânceres de mama, brônquios e pulmões, colo do 

útero, estômago e cólon apresentam-se com as maiores TM 

feminina. 
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Figura 2. Cânceres com as maiores TM na região Centro-oeste, 
2001-2015 

 
Fonte: Autoria própria. Adaptado do Atlas Online de Mortalidade por 

Câncer, Copyright© 2001-2015. INCA. MS. 

 
O câncer de mama, se dispôs como o de maior 

mortalidade feminina, aumentando de 9, em 2001, para um 

score de 13, em 2015, um aumento mais acentuado que o 

observado no Brasil. Por outro lado, o câncer de brônquios e 

pulmões, ocupante da segunda posição, aumentou de 6,8 em 

2001 para 8,2 em 2015, um aumento menor que o observado a 

nível de Brasil.  

Como ocorrido em nível nacional, o câncer de colo de 

útero demonstrou uma tendência estável da TM, estando 

sempre com um score de 6 ou próximo de 6. 

O câncer de cólon dispôs uma tendência crescente da 

TM, diferente da observada nos índices nacionais. A TM por 

esse câncer aumentou de 2,4, em 2001, para 5, em 2015. Esse 

aumento, associado a estabilidade do câncer de estômago, fez 

com que, em 2015, o câncer de cólon ultrapassasse o câncer 

de estômego, o que o tornou ocupante da 4a colocação no 

ranking dos 5 cânceres com as maiores TM feminina.  

A região Nordeste (Figura 3), por sua vez, apresentou 

uma TM que se distanciou da observada nacionalmente. Os 
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cânceres de mama, colo do útero, brônquios e pulmões, fígado 

e vias biliares intra hepáticas e encéfalo corresponderam, 

respectivamente, às 5 maiores TM feminina por câncer. 

 
Figura 3. Cânceres com as maiores TM na região Nordeste, 
2001-2015 

 
Fonte: Autoria própria. Adaptado do Atlas Online de Mortalidade por 

Câncer, Copyright© 2001-2015. INCA. MS. 

  
O câncer de mama expôs uma TM crescente; em 2001 

ela se encontrava com um score de 5,8 que, em 2015, 

aumentou para 10,8.  

Com relação ao câncer de colo de útero, houve 

relativa estabilidade e uma característica não observada no 

panorama nacional; esse câncer correspondeu à 2a maior TM 

por câncer em mulheres até 2010. A partir desse ano a TM 

passou a se estabilizar, permitindo que o câncer de brônquios 

e pulmões o ultrapassasse.  

Acerca do câncer de brônquios e pulmões, foi 

observado um crescimento importante; em 2001 a TM se 

encontrava em 3 e, em 2015, superava o score 7.  

Um aspecto relevante na comparação do Nordeste 

com a perspectiva nacional é o surgimento dos cânceres de 

fígado e vias biliares intra-hepáticas e encéfalo que não 
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apareceram na distribuição a nível de Brasil. Esses cânceres 

dispuseram de uma TM estável de 2,2 e 1,8, respectivamente.  

A região Norte, assim como a Nordeste, distanciou-se 

do panorama geral nacional uma vez que os 5 cânceres com as 

maiores TM feminina correspondentes a essa região foram, 

respectivamente, os cânceres de mama, colo do útero, 

brônquios e pulmões, estômago e fígado e vias biliares intra-

hepáticas. 

 
Figura 4. Cânceres com maiores TM na região Norte, 2001-
2015. 

 
Fonte: Autoria própria. Adaptado do Atlas Online de Mortalidade por 

Câncer, Copyright© 2001-2015. INCA. MS. 

 

 

De modo semelhante ao ocorrido na região Nordeste, 

a TM feminina por câncer de mama na região Norte aumentou 

consideravelmente; em 2001 ela correspondia a um score de 7 

e, em 2015, de 11,8. Além disso, foi verificada uma tendência 

oscilante dessa TM ao longo dos anos. 

Com relação ao câncer de colo de útero, este se 

manteve com a 2a maior TM em todo o período estudado, 

demonstrando, além disso, uma tendência crescente. Em 2001 

a TM por esse câncer correspondia a 4,3 e, em 2015, veio a ser 
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9,9. Ademais, assim como o câncer de mama, o câncer de colo 

de útero exibiu índices oscilantes da TM. 

O câncer de brônquios e pulmões representou a 3a 

maior TM por câncer na região Norte. Apesar de não haver 

diferença significativa entre as TM de 2001 (5,9) e 2015 (6,2), 

esse câncer apresentou oscilações no decorrer do período 

estudado. O câncer de estômago, por outro lado, permaneceu 

estável com uma TM de 4,3 em 2001 e 4,5 em 2015.  

Assim como observado na região Nordeste, o câncer 

de fígado e vias biliares intra-hepáticas surgiu como um dos 5 

cânceres que mais mataram mulheres entre 2001 e 2015. Ele 

dispôs de uma tendência estável ao longo dos anos, 

apresentando uma TM de 3 em 2001 e 3,1 em 2015.  

A região Sudeste, representada pela Figura 5, tem os 

cânceres de mama, brônquios e pulmões, cólon, estômago e 

colo do útero como os 5 com as maiores TM por câncer na 

região entre 2001 e 2015. Apesar de serem os mesmos 

observados no panorama nacional, essa região dispõe de 

peculiaridades aproximadas das regiões com os melhores 

indicadores. 

 
Figura 5. Cânceres com maiores TM na região Sudeste, 2001-
2015. 
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Fonte: Autoria própria. Adaptado do Atlas Online de Mortalidade por 
Câncer, Copyright© 2001-2015. INCA. MS. 

 
O câncer de mama apresentou uma TM relativamente 

estável com uma sutil variação de 12,3, em 2001, para 13, em 

2015. Por outro lado, identificou-se um aumento acentuado na 

TM por câncer de brônquios e pulmões de 6, em 2001, para 8,1, 

em 2015.  

O câncer de cólon, demonstrou-se com um aumento 

relativo de 4, em 2001, para 5, em 2015. Até 2008 esse câncer 

representava a 4a maior TM, mas, a partir desse ano, foi 

superado pelo câncer de estômago. 

O câncer de estômago, por sua vez, dispôs uma 

tendência relativamente decrescente de 5, em 2001, para 4,5 

em 2015. Essa queda foi suficiente para que, em 2008, o câncer 

de cólon ultrapassasse o câncer de estômago, tomando a 

posição de 4a maior TM. 

Por fim, o câncer de colo de útero apresentou-se 

estável –  com uma variação de 4,6 em 2001 para 4 em 2015 – 

e ocupante da 5 posição, algo não observado no padrão 

nacional e nas demais regiões. 

 
 
 Com relação a região Sul, representada pela Figura 6 os 

cânceres com as maiores TM foram, respectivamente, o de 

mama, brônquios e pulmões, cólon, colo de útero e estômago. 

Esses resultados não se distanciaram do padrão nacional, mas, 

assim como a região Sudeste, apresentaram peculiaridades. 

 
Figura 6. Cânceres com maiores TM na região Sul, 2001-2015. 
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Fonte: Autoria própria. Adaptado do Atlas Online de Mortalidade por 

Câncer, Copyright© 2001-2015. INCA. MS. 
 

O câncer de mama apresentou aumento relativo da 

TM de 12, em 2001, para 12,8, em 2015. O câncer de brônquios 

e pulmões, por outro lado teve suas TM aumentadas de 8,7 em 

2001, para 11,7 em 2015, um aumento consideravelmente 

maior que a TM por câncer de mama.  

Os demais cânceres – cólon, colo do útero e estômago 

– dispuseram de TM muito próximas e com tendência estável. 

O câncer de cólon obteve uma TM de 4,9 em 2001 e 5,8 em 

2015. O câncer de colo de útero, em 2001 dispôs de uma TM 

de 5,8 que se manteve no ano de 2015. Por fim, o câncer de 

estômago obteve uma TM de 5 em 2001 e 4,9 em 2015. 

A partir dos dados que emergiram da segunda 

categoria, entende-se que alguns fatores importantes devem 

ser destacados. O primeiro refere-se ao fato do câncer de colo 

de útero não ser mais o segundo maior em termos de 

mortalidade feminina, exceto na região Norte e na região 

Nordeste antes de 2010. Isso demonstra que a realização do 

exame Papanicolau tem conferido proteção e maior chance de 

sobrevida às mulheres acometidas por essa doença 

(GIRIANELLI; GAMARRA; SILVA, 2014). 
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Com relação às muitas divergências e disparidades 

observadas ao longo dos resultados da segunda categoria 

pôde-se inferir que o Brasil tem passado por um momento de  

transição e que, com maior ênfase na creditação à saúde 

pública, a tendência é que os cânceres relacionados a mudança 

no padrão reprodutivo, diético e hormonal sejam mais 

prevalentes que aqueles relacionados à infecções, como ocorre 

com o câncer de colo de útero e de de fígado e vias biliares 

intra-hepáticas (BRAY et al., 2012). 

Com relação à terceira categoria “características 

gerais e por faixa etária do câncer de maior distribuição” – à 

saber, câncer de mama –, observada na Figura 7, foi verificado 

que as regiões Centro-oeste, Sul e Suldeste vêm apresentando 

as maiores TM por esse câncer desde 2001. No entanto, deve 

se enfatizar que, embora crescente, a mortalidade por câncer 

nesses estados permaneceu relativamente estável se 

comparada com a das  regiões Norte e Nordeste, que 

demonstram as menores taxas de mortalidade, mas com 

tendência crescente.  

 

Figura 7. Distribuição da TM por câncer de mama nas regiões 
brasileiras, 2001-2015. 

 
Fonte: Autoria própria. Adaptado do Atlas Online de Mortalidade por 

Câncer, Copyright© 2001-2015. INCA. MS 
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A relativa estabilidade vista nas regiões Sul e Sudeste 

e a tendência crescente observada nas demais regiões aponta 

para o fato de que as políticas públicas voltadas à detecção 

precoce do câncer de mama têm obtido impactos 

consideravelmente desejáveis, mas restritos às regiões 

socioeconomicamente consolidadas. 

Ainda assim, as taxas de mortalidade crescentes nas 

regiões Norte e Nordeste constituem um indicativo de que a 

chance de sobrevida à doença não têm acompanhado o 

crescimento de sua incidência nessas localidades; isto é, as 

ações voltadas ao rastreamento precoce da doença não têm 

sido suficientes, necessitando, assim, de avanços no que se 

refere as terapias de tratamento do câncer de mama. 

Ainda com relação a terceira e última categoria é 

notável, segundo a Figura 8, que há uma relação de 

proporcionalidade entre a TM e a faixa etária; isto é, a TM 

aumenta  a medida que as faixas etárias avançam, com 

significância, a partir dos 40 anos.  

 
Figura 8. Distribuição da TM por câncer de mama por faixa 
etária no Brasil e nas regiões Centro-oeste, Nordeste, Norte, 
Sudeste e Sul, 2001-2015. 
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Fonte: Autoria própria. Adaptado do Atlas Online de Mortalidade por 

Câncer, Copyright© 2001-2015. INCA. MS. 

 
O gráfico da Figura 8 aponta para o fato de que o câncer 

de mama se torna mais agressivo e com menor prognóstico à 

medida que há o avanço das faixas etárias e, ao mesmo tempo, 

indica que sua incidência aumenta também segundo esse 

avanço (RAFFO et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os cânceres de mama, brônquios e pulmões, colo do 

útero, estômago e cólon se mostraram como os de maior maior 

mortalidade no Brasil. O câncer de mama, no entanto, se 

destacou dos demais, apresentando uma TM 3 vezes maior que 

a do câncer de cólon, detentor da quinta maior TM. Ademais, os 

cânceres de mama, brônquios e pulmões e cólon, dispuseram 

uma TM crescente ao longo dos 15 anos observados. 

A partir da análise feita por regiões, foi visto que o 

câncer de mama destaca-se em todas elas com a maior TM. 
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Acerca das peculiaridades por regiões (I) o câncer de colo de 

útero deixou de ser o segundo com a maior mortalidade, exceto 

pelas regiões Norte e Nordeste; (II) algumas regiões se 

distanciam do panorama do Brasil ao apresentar os cânceres 

de encéfalo e fígado e vias biliares intra-hepáticas – que não 

aparecem em outras regiões – entre as maiores TM. 

 Sobre as peculiaridades do câncer de maior 

distribuição, o câncer de mama, verificou-se que ele encontra-

se relativamente estável nas regiões Sul e Sudeste, mas com 

tendência crescente nas demais regiões. Além disso, é uma 

doença que apresenta uma relação diretamente proporcional 

entre a elevação da TM e o aumento da faixa etária.  

Devido sua extensa distribuição geográfica, o Brasil 

apresenta disparidades no que se refere a TM por câncer, 

apresentando uma distribuição que ora se assemelha à Nações 

desenvolvidas e ora à subdesenvolvidas. Isso demonstra um 

estado de transição em termos de desenvolvimento e que o 

país está passando. Ao mesmo tempo, demonstra uma 

situação de disparidade política, uma vez que os recursos 

destinados a política de prevenção e controle do câncer 

apresentam uma tendência a se concentrar nas populações 

economicamente mais estáveis.  

Outro aspecto que corrobora para a revisão e 

ampliação da atual política de prevenção e controle do câncer 

é o fato de que os principais cânceres estão dispondo de taxas 

que oscilam entre estáveis e crescentes, não apresentando 

declínio. Há então a necessidade de que haja a implementação 

não só das ações de rastreamento, mas que estas sejam 

associadas a investimentos em terapêuticas que fomentem 

subsídios a sobrevida dessas mulheres diagnosticadas com 

câncer. 
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RESUMO: A tuberculose é uma bacteriose causada pelo bacilo 
Mycobacterium tuberculosis, que pode ser transmitido pelo ar, 
através da fala, tosse e espirro. Mesmo tratando-se de uma 
doença de grande importância no Brasil, há poucos estudos na 
literatura que tratam do perfil de acometidos por essa 
enfermidade, sobretudo em cidades da região Nordeste, a 
exemplo de João Pessoa-PB. O presente estudo teve como 
objetivo analisar o perfil epidemiológico de acometidos por 
tuberculose em João Pessoa-PB, durante os anos de 2010 a 
2017. Tratou-se de um estudo epidemiológico, do tipo 
documental e retrospectivo, em que houve a recuperação de 
dados secundários a partir do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). O ano de 2013 
foi aquele em que houve o maior número de indivíduos com 
tuberculose em João Pessoa-PB, com 14% dos casos 
notificados. O perfil de acometidos, foi majoritariamente de 
indivíduos do sexo masculino (70%), residentes da zona urbana 
(92,4%), com 20 a 39 anos de idade (48,3%) e de cor parda 
(75,9%). Ademais,  11,3% dos indivíduos que apresentaram-se 
positivos para HIV e 10,6% estavam em estado de Aids. Assim, 
este estudo pode servir como guia para o desenvolvimento de 
políticas públicas que possam permitir maior proteção e 
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prevenção da população de João Pessoa-PB, sobretudo dos 
seguimentos mais susceptíveis. 
Palavras-chave:Mycobacteriumtuberculosis. Doença 
Infectocontagiosa. Epidemiologia.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 A tuberculose é uma doença infectocontagiosa presente 

principalmente em países subdesenvolvidos, responsável por 

acometer prioritariamente os pulmões, entretanto, pode se 

extender a outros órgãos do corpo. No Brasil, esta enfermidade 

é tratada como um importante problema de saúde pública que 

acomete cerca de 70 mil indivíduos anualmente, com cerca de 

4,5 mil mortes (BARCELOS; MATTOS; FULCO, 2015; BRASIL, 

2017). 

 O bacilo Mycobacterium tuberculosis, é o agente 

etiológico responsável por causar a tuberculose, sendo 

facilmente perpassado a outros seres humanos através do ar 

por meio do espirro, fala ou até mesmo tosse (NOGUEIRA et 

al., 2012).  

 Quando os bacilos atingem um indivíduo e ficam no trato 

respiratório superior não há desenvolvimento de infecção, 

entretanto caso atingam o trato respiratório inferior há o 

desenvolvimento de processos inflamátorios com presença de 

células de defesa como resposta do sistema imunológico. 

Ocorrendo falhas neste mecanismo, há a multiplicação do M. 

tuberculosis e consequente desenvolvimento da tuberculose 

(SES-PR, 2018). 

 Estima-se que cerca de um terço da população mundial 

esteja infectada por essa bactéria, entretanto somente cerca de 
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8 a 10 milhões destes irão desenvolver a doença propriamente 

dita (KOZAKEVICH; SILVA, 2015). 

 Os acometidos por essa bacteriose, se caraterizam por 

apresentar tosse seca ou produtiva, com emagrecimento, 

fadiga e febre vespertina, sendo pacientes 

imunocomprometidos os mais susceptíveis ao desenvolvimento 

da tuberculose, destacando-se as pessoas que vivem com 

HIV/Aids (BRASIL, 2017). 

 O diagnóstico pode ser realizado mais comumente por 

meio da pesquisa de bacilo de Koch (pesquisa de BK), em  

queutilizam-se como materiais biológicos o escarro e os 

lavados brônquico e broncoalveolar.Entretanto é interessante 

que haja a realização de outros exames que sejam 

complementares e permitam observar qual a situação clínica do 

paciente (FERRI et al., 2014).  

 Embora a tuberculose seja uma doença que possa ser 

prevenida e curada, no Brasil ainda trata-se de um importante 

problema aos serviços de saúde. Além disso, atrelado a falta de 

estudos epidemiológicos específicos para cada localidade 

brasileira, há maior dificuldade no desenvolvimento de 

indicadores e políticas públicas (MORAES; GARDENGHI, 

2015), assim como, de se conhecer qual parte da população é 

mais acometida e, portanto, mais necessitada de intervenções.  

 A região Nordeste do Brasil apresenta alta prevalência 

de casos de tuberculose (BARBOSA et al., 2013), contudo são 

escassos os estudos que elucidem o perfil epidemiológico de 

acometidos por essa doença em diversas cidades nordestinas, 

a exemplo do município de João Pessoa, capital do estado da 

Paraíba. 



TUBERCULOSE EM JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2017: UM 
ESTUDO DOCUMENTAL 

622 
 

 Assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar 

um estudo epidemiológico para se analisar o perfil de 

acometidos por tuberculose no município de João Pessoa – PB.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Delineamento do estudo 

 

Tratou-se de um estudo epidemiológico, do tipo 

documental e retrospectivo, em que houve a recuperação de 

dados secundários a partir do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). O roteiro de 

busca de dados pode ser observado abaixo (figura 1).  

 

Figura 1. Roteiro de busca de dados. 
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Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Local do estudo 

  

O município de João Pessoa se localiza na região 

Nordeste, no estado da Paraíba (figura 2). No ano de 2010 

haviam cerca de 723.515 habitantes com estimativa de 800.323 

para 2018, possuindo como salário mínimo médio mensal de 

2,6 salários mínimos para trabalhadores formais e com 208 

estabelecimentos de saúde vinculados ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) (IBGE, 2017). 

 

Figura 2. Representação gráfica dos municípios do estado da 

Paraíba. 
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Fonte: IBGE, 2017. 

 

Variáveis analisadas e análise estatística 

 

 Avaliou-se ano, sexo, faixa etária, etnia, local de 

residência, coinfecção com pacientes em estado de Aids e 

resultado do teste de HIV. Além disso, houve 

aassociaçãoentreo sexo de acometidos por tuberculose e 

pacientes em estado de Aids e o sexo e o resultado do teste de 

HIV. 

 Foram calculados o número absoluto e o percentual. O 

programa estatístico utilizado para a construção de gráficos e a 

realização dos cálculos foi o MicrosoftExcel 2010.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Entre os anos de 2010 a 2017, ocorreram 6.485 casos 

de tuberculose no município de João Pessoa-PB (Figura 3).  
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Figura 3. Percentual de casos de tuberculose em João Pessoa-

PB, entre os anos de 2010 a 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 O ano de 2013 foi aquele em que evidenciou-se o maior 

número de casos, com 14%, seguido dos anos de 2012 com 

13,4% e 2014 com 13%.Ademais, entre os anos de 2010 a 2013 

houve um leve aumento no número de casos, enquanto que 

entre 2014 a 2017 não observam-se variações tão expressivas 

em relação ao percentual dos acometidos por tuberculose, 

contudo a prevalência permanece alta em João Pessoa-PB. 

Diferindo dos dados obtidos nesta pesquisa, no estado 

Maranhão, por sua vez, ao realizar-se um estudo entre os anos 

de 2009 a 2014, observou-se 12.051 casos de tuberculose, com 

a diminuição progressiva dos casos com o passar dos anos, 

sendo 2014 aqueleque apresentou menor número de infectados 
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com  14,6% (GROSCH et al., 2015), enquanto que no Piauí, 

entre os anos de 2010 a 2014, evidenciou-se a existência de 

4.847 casos de tuberculose, havendo diminuição entre os anos 

de 2010 a 2014, no qual 2014 foi o ano de menor percentual de 

acometidos (18,4%) (SILVA et al., 2017). 

 Assim, observa-se que João Pessoa-PB, se difere de 

outras localidades brasileiras, uma vez que, não houve a 

diminuição dos casos com o passar dos anos. Tal situação pode 

estar relacionada a dificuldade de promover a prevenção e o 

auto-cuidado, a limitação de conhecimento sobre a doença por 

parte do acometido e seus familiares e o próprio estigma e 

preconceitos que os mesmos podem sofrer, de forma que há 

maior dificuldade de adesão ao tratamento, de buscar os 

serviços de saúde para informações e retirada de dúvidas, 

assim como, a maior ocorrência do surgimento de cepas 

resistentes/multirresistentes (SOUZA et al., 2015).  

 Dessa forma, torna-se importante ressaltar que deve-se 

haver maior incentivo de campanhas para o controle de 

tuberculose, que por sua vez, contribuam para maior difusão de 

educação em saúde a população (BRASIL, 2015; PEREIRA et 

al., 2017).  

 Em relação ao sexo, o percentual de acometidos pode 

ser observado abaixo (figura 4). 

 

Figura 4. Percentual de acometidos por tuberculose, 

classificado por sexo, em João Pessoa-PB, entre os anos de 
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2010 a 2017.

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

 O sexo masculo foi aquele em que observou-se o maior 

número de casos, correspondendo a 70% dos acometidos. Tal 

dado corrobora com um estudo realizado anteriormente em 

João Pessoa-PB, entre os anos de 2007 a 2010, em que de 

1.829 casos, observou-se o predomínio de indivíduos do sexo 

masculino com 67,7% (COUTINHO et al., 2012). Enquanto que 

no município de Campina Grande-PB, ao realizarem um estudo 

para se observar o perfil de acometidos por tuberculose 

extrapulmonar, observaram que de 214 infectados, 52,8% eram 

do sexo masculino (BARROS et al., 2014). Em outros 

municípios brasileiros, observaram-se ainda o predomínio de 

indivíduos do sexo masculino acometidos por essa bacteriose, 

como em Caxias-MA, em que de 570 casos evidenciados entre 

2006 a 2017, 65,6% eram homens (MACEDO et al., 2017) e em 

Montes Claros – MG, em quede 661 casos 60,4% foram 

evidenciados em indivíduos do sexo masculino (JESUS et al., 

2012).  
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 De acordoZagmignan et al., (2014) o homem pode ser 

mais acometido pela tuberculose, devido ao maior consumo de 

álcool e tabagismo, que por sua vez, atuam como facilitadores 

do desenvolvimento dessa enfermidade, sendo que o 

tabagismo é responsável pelo aumento considerável da 

incidência da tuberculose mundialmente, uma vez que sua 

fumaça contribui para o mal funcionamento dos cílios, queda 

dos níveis de CD4 e menor sensibilidade dos macrófagos frente 

a patógenos, enquanto que o álcool contribui para a queda do 

sistema imunológico e o desenvolvimento de doenças 

respiratórias, como a tuberculose (RABAHI, 2009; SILVA et al., 

2018). 

 Assim, o acometimento de indivíduos por tuberculose 

pode estar relacionado sobretudo, a questões culturais e de 

estilo de vida.  

 O local de residência de indivíduos diagnosticados  

comtuberculose em João Pessoa – PB, pode ser observado 

abaixo na tabela 1.  

 

Tabela 1. Local de residência de acometidos por tuberculose 

em João Pessoa-PB, entre os anos 2010 a 2017. 

Residência N % 

Urbana 5.992 92,4 
Rural 353 5,4 

Periurbana 4 >0,1 
Ignorado/Branco 136 2,1 

Total 6.485   100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

 Maior parte dos acometidos por tuberculose em João 

Pessoa-PB, residiam na zona urbana (92,4%), corroborando 

com um estudo realizado em Belém-PA em que de 99 
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acometidos, cerca de 97,1% residiam na zona urbana 

(FREITAS et al., 2016).  

 A zona rural tem sido historicamente caracterizada por 

sua grande prevalência de doenças parasitárias e infecciosas, 

entretanto, com o crescimento das cidades e o aumento da 

urbanização observam-se o surgimento de favelas e diversos 

aglomerados urbanos nos quais as pessoas vivem em 

condições de grande pobreza e carência de saneamento 

básico, sobretudo, nas grandes cidades, facilitando assim a 

disseminação de doenças infectocontagiosas (WALDMAN; 

SATO, 2016; SEGURADO; CASSENOTE; LUNA, 2016). 

Ademais, só o fato de haver maiores aglomerados já se facilita 

o aumento de casos de tuberculose, uma vez que, seu agente 

etiológico é disseminado pelo ar. 

 Em relação a indivíduos diagnosticados com tuberculose 

e que residiam na zona rural, observou-se um baixo percentual 

(5,4%), entretanto esses casos são de extrema importância já 

que muitas vezes, moradores rurais possuem o acesso aos 

serviços de saúde como maior limitação, sobretudo, devido a 

distância ou até mesmo a falta de recursos para se deslocar de 

suaresidenciaatéa(s) cidade(s) em que realizarão suas 

consultas e exames. 

 Na tabela 2, é possível observar a faixa etária de 

acometidos por tuberculose em João Pessoa – PB. 

 

Tabela 2. Faixa etária de acometidos por tuberculose em João 

Pessoa-PB, entre os anos 2010 a 2017. 

Faixa etária N % 

< 1 ano 23 0,4 
1 a 4 anos 38 0,6 
5 a 9 anos 59 0,9 
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10 a 14 anos 81 1,2 
15 a 19 anos 328 5,1 
20 a 39 anos 3.130 48,3 
40 a 59 anos 2.069 31,9 
60 a 69 anos 457 7,0 
70 a 79 anos 215 3,3 

A partir de 80 anos 85 1,3 

Total 6.485 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A faixa etária predominante de acometidos por 

tuberculose foi a de indivíduos de 20 a 39 anos de idade. 

Corroborando parcialmente com os resultados observados, em 

Salvador-BA, entre os anos de 2010 a 2014, de 11.434 casos 

de tuberculose confirmados, houve predomínio para a faixa 

etária entre 15 a 39 anos de idade, com 49,5% (FIUZA et al., 

2015) e ainda com os achados em Montes Claros-MG, que de 

661 indivíduos infectados, 52,5% tinham entre 20 a 49 anos de 

idade (JESUS et al., 2012). 

 Em relação aos indivíduos com <1 ano até 15 anos de 

idade, observou-se que estes foram aqueles com menores 

percentuais de infectados. Isto pode ser justificado devido a 

vacinação, uma vez que a BCG permite a proteção imunitária 

entre 10 a 15 anos(COSTA et al., 2013).  

Na tabela 3 é possível observar a etnia dos acometidos 

por tuberculose em João Pessoa-PB. 

 

Tabela 3. Etnia de acometidos por tuberculose em João 

Pessoa-PB, entre os anos 2010 a 2017. 

Etnia N % 

Branca 1.015 15,6 
Preta 387 6,0 
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Parda 4.922 75,9 
Amarela 34 0,5 
Indígena 13 0,2 

Ignorado/Branco 114 1,8 

Total 6.485 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 Indivíduos pardos foram os mais acometidos por 

tuberculose em João Pessoa – PB, com 75,9% dos infectados. 

Estes resultados corroboram com um estudo realizado no 

Hospital Getúlio Vargas, em que de 29 pacientes acometidos 

por tuberculose multirresistente, 65,6% destes eram pardos 

(MENDES et al.,2014) e ainda, com estudo realizado no Espírito 

Santo, em que de 1.428 diagnosticados com essa bacteriose, 

71% eram de pele não branca (FREGONA et al., 2017). 

 Esta realidade apresenta-se preocupante, uma vez que, 

se é evidenciado que indivíduos de pele preta ou parda são 

aqueles que mais frequentemente abandonam o tratamento 

para a tuberculose e apresentam consequente piora do seu 

quadro clínico. Isso, pode estar relacionado ao preconceito e 

estigma social, fazendo com estes indivíduos tornem-se 

resistentes a permanecer buscando tratamento nos serviços de 

saúde (BASTA et al., 2013; SILVA et al., 2017). 

Na tabela 4é possível observar a associação entre o 

resultado do teste de HIV e o sexo de acometidos por 

tuberculose em João Pessoa-PB. 

 

Tabela 4.Associação entre o resultado do teste de HIV e o sexo 

de acometidos por tuberculose em João Pessoa-PB, entre os 

anos 2010 a 2017.  
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Resultado 

do teste de 

HIV 

Feminino Masculino Total 

 N % N % N % 

Positivo 214 11,0 519 11,4 733 11,3 

Negativo 1.356 69,7 3.278 72,2 4.634 71,5 

Em 

andamento 

47 2,4 81 1,8 128 2,0 

Não 

realizado 

309 15,9 582 12,8 891 13,7 

Ignorado 19 1,0 80 1,8 99 1,5 

Total 1.945 100 4.540 100 6.485 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

 Observou-se que de 6.485 acometidos por tuberculose, 

11,3% apresentaram-se positivos para o vírus do HIV, sendo 

que das 1.945 mulheres e 4.540 homens com tuberculose, 11% 

e 11,4% destes, respectivamente, apresentaram-se positivos 

para HIV.Percentual menor foi encontrado no município de 

Caxias-MA, no qual de 570 casos confirmados de tuberculose, 

6,4% destes apresentavam-se infectados com HIV (MACEDO 

et al., 2017).   

 De acordo com Magnabosco et al., (2016) pessoas que 

vivem com HIV/Aids necessitam de maiores cuidados para se 

evitar o surgimento da tuberculose, por meio de 

esclarecimentos simples como o uso correto de antirretrovirais, 

efeitos colaterais advindos dos medicamentos ou ainda, a 

realização de exames laboratoriais que contribuam para o 

monitoramento da carga viral e os níveis de CD4. Assim, é 

sempre interessante que o paciente diagnosticado com HIV 

faça exames, como a prova tuberculínica para se evidenciar se 
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há a presença do M. tuberculosis e fazer tratamento 

farmacológico preventivo por meio de isoniazida e 

antirretrovirais (SANTOS et al., 2017).   

 Além disso, a tuberculose tem se apresentado como uma 

das principais causas de morte em pacientes com HIV, devido 

não só a queda da imunidade, mas a maior probabilidade do 

desenvolvimento da tuberculose multidroga resistente 

(BARBOSA; LEVINO, 2013; MAGNO et al., 2017). Cerca de 

1,5% dos acometidos por tuberculose, foram ignorados quanto 

a presença ou ausência do vírus do HIV, enquanto que 13,7% 

não realizaram o teste. Dessa forma, é importante ressaltar 

queo alto percentual de ignorados somado aosque não 

realizaram o teste, é um achado preocupante, uma vez que, 

caso estes indivíduos apresentem-se com o vírus da 

imunodeficiência adquirida, poderão ter uma progressão mais 

rápida do quadro clínico com maior probabilidade de óbito ou 

complicações que exijam hospitalização e consequentemente 

maiores gastos ao Sistema Único de Saúde. 

 Na tabela 5 pode-se observar a associação entre o sexo 

de acometidos por tuberculose e a presença de Aids. 

 

Tabela 5. Associação entre acometidos por Aids e o sexo dos 

acometidos por tuberculose em João Pessoa, entre os anos de 

2010 a 2017. 

Aids Feminino Masculino Total 

 N % N % N % 

Com Aids 198 10,2 486 10,7 684 10,6 

Sem Aids 1.482 76,2 3.431 75,6 4.913 75,8 

Ignorado 265 13,6 623 13,7 888 13,6 

Total 1.945 100 4.540 100 6.485 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 



TUBERCULOSE EM JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2017: UM 
ESTUDO DOCUMENTAL 

634 
 

 

Dentre os 6.485 acometidos por tuberculose, observou-

se que 10,6% destes,  apresentavam-se em estado de Aids, 

sendo quedentre as 1.945 mulheres e 4.540 homens, 10,2% e 

10,7% apresentavam-se em estado de Aids, respectivamente. 

Geralmente indivíduos do sexo masculino são os mais 

acometidos pela coinfecção tuberculose/HIV, sendo também 

aqueles que apresentam maior mortalidade, uma vez que, 

posssuem maior tendência a abandonar o tratamento 

farmacológico (MIRANDA et al., 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

Dentre os anos de 2010 a 2017, observou-se que o ano 

de 2013 foi aquele em que houve o maior número de 

acometidos por tuberculose em João Pessoa-PB. 

 O perfil de acometidos, foi majoritariamente de indivíduos 

do sexo masculino, residentes da zona urbana, com 20 a 39 

anos de idade e de cor parda. Ademais,  observou-se  

indivíduos que apresentaram-se positivos para HIV e em estado 

de Aids. 

 Assim, este estudo pode servir como guia para o 

desenvolvimento de políticas públicas que ofereçam maior 

proteção e prevenção à população de João Pessoa-PB, 

sobretudo dos seguimentos mais susceptíveis. 
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RESUMO: A candidemia, infecção na corrente sanguínea 
causada por leveduras do gênero Candida, que representa um 
alto risco de morbidade e mortalidade. Um tratamento eficaz 
requer o diagnóstico precoce e uma terapêutica imediata para 
a infecção. Assim, objetivou-se diagnosticar, em pacientes 
internados em UTI, isolados clínicos do complexo Candida 
parapsilosis lato sensu (MALDI-TOF MS) e correlacionar sua 
sensibilidade/resistência às equinocandinas com mudanças no 
espectro protéico. Trata-se de uma pesquisa experimental 
analítica com abordagem qualitativa. Amostras sanguíneas 
venosas foram coletadas entre agosto de 2014 e julho de 2015, 
a partir de pacientes internados em UTI, foram observadas ao 
exame direto e colhidas em frascos de hemocultura. As 
leveduras isoladas foram identificadas por MALDI-TOF MS e 
testes de sensibilidade antifúngica foram realizados através do 
CLSI frente as equinocandinas. A detecção na resistência 
através do MALDI-TOF MS, foi possível após o cruzamento de 
cada concentração do espectro com uma das duas 
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concentrações extremas, máxima ou nula, formando uma 
matriz a partir do Índice de Correlação do Composto utilizado 
para gerar mapas de calor. MALDI-TOF MS é capaz de 
determinar o breakpoint de uma levedura clínica após 15 horas 
de exposição ao antifúngico e permite predizer a melhor 
escolha antifúngica para pacientes críticos com candidemia. 
Palavras-chave: Complexo Candida parapsilosis. Detecção de 

Resistência Antifúngica. MALDI-TOF MS. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre as infecções nosocomiais de etiologia fúngica, 

destaca-se a candidemia, infecção na corrente sanguínea 

causada por leveduras do gênero Candida, a qual representa 

um alto risco de morbidade e mortalidade (PFALLER; 

DIEKEMA, 2007; VIJAYAKUMAR et al., 2012). Dentre as 

espécies isoladas em infecções fúngicas a mais incidente aos 

seres humanos é a Candida albicans. No entanto, vem sendo 

relatado aumento na incidência de candidemia por espécies de 

Candida não-albicans, tendo como principal isolado clínico a C. 

parapsilosis.  

As infecções por C. parapsilosis estão relacionadas ao 

uso de dispositivos médico-hospitalares, como cateteres, 

próteses e sondas uma vez que os isolados desta espécie 

possuem grande capacidade de aderir a essas superfícies e em 

conjunto com outros microrganismos se agrupam e formam o 

biofilme (LANTERNIER; LORTHOLARY, 2010; ROMEO et al., 

2013). Demais espécies como C. glabrata, C. krusei, C. 

tropicalis, entre outras, estão relacionadas a candidemia 

(GIOLO; SVIDZINSKI, 2014). 

O diagnóstico laboratorial pode ser realizado a partir da 

amostra de sangue para verificar a presença de leveduras 
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através de microscopia direta e realizar seu isolamento em 

cultura. Entretanto, esses procedimentos estão sendo 

complementados por métodos proteômicos, como estratégia de 

diagnóstico rápido através da técnica de Matrix Assisted Laser 

Desorption/Ionisation Time-Of-Flight Mass Spectrometry 

(MALDI-TOF MS- PULCRANO, et al., 2013; VELLA, et al., 

2013). 

Um tratamento eficaz requer o diagnóstico precoce e 

uma terapêutica imediata para a infecção. Sendo assim, a 

determinação de um fármaco eficaz para o tratamento de 

infecções fúngicas é dado a partir da realização de testes de 

sensibilidade antifúngica in vitro, que pode mapear o perfil de 

sensibilidade/resistência do fungo aos fármacos (DEMITTO et 

al., 2012). Dentre as moléculas com ação fungicida para o 

tratamento de infecções nosocomiais, destacam-se as 

equinocandinas, como caspofugina, micafungina e 

anidulafungina, as quais têm como alvo molecular a parede 

celular fúngica, atuando na inibição da enzima β-1,3 D-glucano 

sintetase, componente estrutural da célula (BRANCO et al., 

2012).   

No entanto, tem sido observada a resistência de algumas 

espécies a esse grupo de antifúngicos. Segundo Walker et al. 

(2013), a Candida parapsilosis é resistente a caspofungina 

devido a espessa parede celular de quitina. Além disso, outro 

mecanismo de resistência seria mutações no gene FKS1 

responsável por sintetizar a subunidade catalítica do complexo 

β-1,3-glucano sintetase (WILKE, 2011; BRANCO et al., 2012; 

ROMEO et al., 2013). A micafungina é indicada apenas para o 

tratamento de infecções fúngicas que acometem recém-

nascidos e neonatos prematuros e a administração da 

anidulafungina é indicada no tratamento de pacientes 
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internados em UTI, por apresentar raros efeitos colaterais em 

humanos (WILKE, 2011; BRANCO et al., 2012; ROMEO et al., 

2013).    

Atualmente, tem sido realizada novas pesquisas com o a 

espectrometria de massas, a fim de predizer se os antifúngicos 

são sensíveis ou resistentes através da obtenção de espectros 

proteicos pelo MALDI-TOF MS. Com isso, esses espectros 

podem evidenciar mudanças mínimas no perfil proteômico 

associada com os breakpoints de sensibilidade ou resistência 

antifúngica correlacionados ao isolado clínico. Diante diaso, 

essa técnica poderá, em um futuro próximo, auxiliar na escolha 

da administração terapêutica em tempo oportuno e exclui a 

necessidade de realização de testes que exigem um tempo 

específico, considerado longo para a resposta (VELLA et al., 

2013; WALKER et al., 2013). 

Os objetivos da pesquisa foram diagnosticar infecções 

fúngicas da corrente sanguínea, em pacientes internados em 

UTI, identificar os isolados do complexo Candida parapsilosis 

lato sensu (Candida parapsilosis stricto sensu, Candida 

orthopsilosis e Candida metapsilosis) através da técnica 

proteômica Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time-

of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) e correlacionar 

a sensibilidade/resistência às equinocandinas com mudanças 

no espectro protéico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS CLÍNICAS 

 

  As coletas foram realizadas em pacientes internados 

em Unidades de Terapia Intensiva por profissionais de saúde 
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dos setores, de acordo com solicitação médica, do Hospital 

Agamenon Magalhães da Secretaria Estadual de Saúde de 

Pernambuco (HAM/SES/PE). Foram incluídos pacientes com 

suspeita de candidemia, sem limitação de idade, sexo e 

doenças preexistentes. Três amostras de sangue venoso foram 

coletadas assepticamente em dias consecutivos, por punção 

venosa em tubos Vacutainer® com EDTA e posteriormente, 

incubados em tubos contendo meio Brain Heart Infusion-BHI a 

37º C para o isolamento do agente etiológico. 

 

ANÁLISE PROTEÔMICA 

 

Para identificação foram utilizadas suspensões dos 

isolados clínicos de Candida cultivadas e mantidas em meio 

Dextrose Peptona Extrato de Levedura (YEPD) a 35° C por 24 

horas. Os isolados foram submetidos à análise através da 

extração proteica por espectrometria de massas (MALDI-TOF 

Autoflex III Bruker Laser nd:yag smartbeam, Bruker Daltonick 

Inc., USA/Germany). Sumariamente, aproximadamente três a 

cinco colônias fúngicas foram transferidas para tubos 

Eppendorf de 1,5 mL misturadas completamente em 300 µL de 

água destilada e esterilizada e agitadas ao vortéx.  

Em seguida adicionado 900 µL etanol absoluto, o 

conteúdo foi cuidadosamente homogeneizado e então 

centrifugado a 12.000 g durante 2 min; o sobrenadante foi 

descartado e o sedimento seco a temperatura ambiente. O 

pellet foi misturado com 50 µL de ácido fórmico (70%), levado 

ao vortéx, em seguida foi adicionado 50 µL de acetonitrila e 

homegeneizado sobre o vórtex. A solução foi então 

centrifugada a 12.000g durante 2 min, e 1 µL do sobrenadante 

foi colocado em duplicata sobre uma placa de aço, seco a 
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temperatura ambiente a 25° C. Posteriormente, cada amostra 

foi revestida com 1 µL de solução de matriz, o qual consisti de 

uma solução saturada de α-ciano- Ácido 4 hidroxi-cinâmico 

(HCCA) em 50% de acetonitrila e 2,5% ácido trifluoroacético 

(concentração final: 10 mg HCCA/mL) e seca a temperatura 

ambiente a 25°C. A placa alvo em aço polido de MALDI-TOF 

MS foi subsequentemente introduzida no espectrómetro de 

massas para obtenção dos espectros proteicos. 

A variação de massa entre 2.000 a 20.000 Da foi 

registrado usando modo linear com pulso de 104 ns em uma 

voltagem de +20 kV. Espectros finais foram gerados através da 

soma de 300 tiros de laser acumulados por perfil e oito perfis 

produzidos por amostra, levando a um total de 2.400 disparos 

de laser somados por espectro. A lista de picos btidos foi 

exportada ao software Biotyper™ (Biotyper system, versão 3.0). 

 

TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO 

 

A técnica utilizada seguiu o protocolo M27-A3 (CLSI, 

2008). O meio de cultura utilizado foi o RPMI 1640 (Sigma-

Aldrich, EUA) com L-glutamina e sem bicarbonato de sódio, pH 

7,0 ± 0,1, com ácido morfolino propano sulfônico (MOPS; 0,165 

mol.L-1; Sigma-Aldrich). O meio de cultura foi esterilizado em 

membranas de 0,22 µm (Millipore, Darmstadt, Alemanha). Os 

agentes antifúngicos comerciais utilizados foram da classe das 

equinocandinas (Pfizer, Nova York, EUA), preparado em Dimetil 

sulfóxido (DMSO).  

Concentrações da caspofungina, anidulafungina e 

micafungina foram preparadas e usadas nos intervalos de 0,03 

a 16 µg.mL-1. Os isolados clínicos de Candida obtidos a partir 

das hemoculturas foram mantidos em meio Agar Sabouraud 
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Dextrose (SDA) e incubados a 35°C por 24 horas. As 

suspensões dos isolados foram preparadas em solução salina, 

e sua densidade ajustada de acordo com a escala 0,5 de 

MacFarland em 90% da transmitância utilizando um 

espectrofotômetro a 530nm. O volume do inóculo foi ajustado 

para 5,0 mL de solução salina esterilizada e, posteriormente, 

diluído em RPMI 1640 para uma concentração de 2-5x103 

céls.mL-1. 

Nos testes de sensibilidade foram utilizadas placas de 

microtitulação planas de 96 poços (TPP; Trasadingen, Suíça). 

O inóculo foi adicionado aos poços com os antifúngicos a serem 

testados, e as placas foram incubadas a 35 °C durante 24 horas 

para determinação das Concentrações Inibitórias Mínimas 

(CIM). As CIM para as equinocandinas foram determinadas 

para 50% de inibição em relação aos poços controles. O teste 

foi realizado em duplicata. 

 

DETECÇÃO DA RESISTÊNCIA PELO MALDI-TOF MS (TSA-

MS) 

 

O TSA-MS foi realizado de acordo com Marinach et al. 

(2009) com modificações, sendo essas o inóculo e dez 

diferentes concentrações avaliadas. Extratos proteicos dos 

isolados do complexo C. parapsilosis foram obtidos a partir de 

uma suspensão de 107 células/mL, cultivadas em meio RPMI 

contendo diluições seriadas de caspofungina, anidulafungina e 

micafungina (16-0,03125µg/mL) em placas de microtitulação e 

mantidas a 37°C sob agitação por 15h. Suspensão em RPMI 

sem adição de antifúngico foi utilizada como controle negativo. 

As células foram lavadas duas vezes em água destilada 

esterilizada e ressuspendida em ácido fórmico a 10%. Um 



ABORDAGEM CLÍNICA NA DETECÇÃO DE RESISTÊNCIA ANTIFÚNGICA 
FRENTE A ISOLADOS DO COMPLEXO Candida parapsilosis 

646 
 

microlitro de cada suspensão fúngica foi alicotada e dispensada 

diretamente, em duplicata, sobre o spot da placa em aço polido 

(Bruker Daltonics, Bremen, Germany), e em seguida, foi 

adicionado 1 µL de etanol absoluto e 1 µL de solução saturada 

de ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico em acetonitrila a 50% - 

ácido trifluoracético a 2,5%, deixando secar a temperatura 

ambiente  a 25° C. 

Aferições espectrais foram realizadas com o 

equipamento (Bruker Daltonics) dentro de uma variação de 

massa de 3.000 a 8.000 Da e registrados em modo linear 

positivo (CAROLIS et al., 2012). Para cada experimento, 

espectros foram obtidos do total de 10 concentrações de cada 

um dos três antifúngicos e do controle livre de droga, e foram 

importados e analisados ao software MALDI Biotyper 3.0 

(Bruker Daltonics; CAROLIS et al., 2012). A ferramenta do 

MALDI Biotyper nomeada Índice de Correlação de Composto 

(ICC) foi utilizada como método estatístico para analisar a 

relação entre os espectros (DEGAND et al., 2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As coletas das amostras clínicas ocorreram após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde (CCS) identificado 

pelo n° CAAE 35762214.2.0000.5208, e foram obtidas a partir 

do mês de agosto de 2014 até julho de 2015. 

Durante o estudo foram isoladas 14 leveduras advindas 

de pacientes internados em UTIs do Hospital Agamenon 

Magalhães (HAM) sendo identificadas como complexo C. 

parapsilosis através da técnica MALDI-TOF MS, o qual 

comparou os espectros brutos com os espectros da base de 
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dados BiotyperTM versão 3.1, (Bruker Daltonics, 

Germany/USA), que identificou em nível de espécie as 

leveduras com valores de registro (score) ≥2.0. 

O MALDI-TOF MS tem sido descrito como uma 

ferramenta de identificação rápida e precisa para bactérias e 

fungos em laboratórios de microbiologia clínica. Existem vários 

estudos anteriores que testaram a desempenho de MALDI TOF 

MS para a identificação de espécies de Candida. Em um estudo 

realizado por Pulcrano et al. (2013), foi avaliado 82 leveduras, 

isoladas de infecções da corrente sanguínea, sendo todas as 

leveduras identificadas a nível de espécie. Outro estudo feito 

por Yaman et al. (2012), foram identificadas 281 leveduras 

isoladas a partir de culturas de sangue. 

 Para o teste de susceptibilidade antifúngica in vitro foi 

realizado com três antimicóticos, anidulafungina, caspofungina, 

micafungina, utilizando o protocolo M27-A3 e o suplemento 

M24-S4 do CLSI, frente as 14 leveduras que se desenvolveram 

em meio sintético. Todas as leveduras (100%) foram sensíveis. 

Além disso, todos os testes de sensibilidade foram realizados 

em duplicata para cada levedura. 

A detecção foi realizada através da combinação do Teste 

de Susceptibilidade Antifúngica padronizada pelo CLSI e o 

Teste de Susceptibilidade Antifúngica por Espectrometria de 

Massas (TSA-MALDI-TOF MS).  Para as 14 leveduras 

avaliadas foram utilizadas condições semelhantes de preparo 

do inóculo e temperatura de incubação como descrito pelo CLSI 

a fim de permitir uma melhor comparação entre ambas 

metodologias.  

Os resultados com a comparação das duas metodologias   

descritas estão expressos na Tabela 1, e os isolados que 
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apresentaram discrepância em seu ponto de corte de acordo 

com cada metodologia, encontram-se destacados em negrito. 

Ao comparar as duas metodologias, têm-se os 

resultados: 1) o MALDI-TOF para anidulafungina evidenciou 12 

leveduras sensíveis (85,7%) e duas leveduras resistentes 

14,2%), já para caspofungina e micafungina todas as leveduras 

(100%) foram sensíveis. Enquanto que pelo CLSI, todas as 14 

leveduras foram sensíveis (100%) para os três fármacos. 

O TSA- MALDI-TOF MS, permitiu a comparação dos 

espectros mostrando as variações entre a composição das 

proteínas de cepas sensíveis e resistentes. 

 
Tabela 1. Comparação entre o TSA* pelo CLSI** e o TSA pelo 

MALDI-TOF MS¶ 

 
*TSA- Teste de Susceptibilidade Antifúngica. **CLSI-Clinical Laboratorial. 
¶MALDI-TOF MS-Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight 
Mass Spectrometry.¨CIM- Concentração Inibitória Mínima. 
•MPCC- Minimal Profile Change Concentration ‘S- Sensível."R- 
Resistente.+I- Intermediário. Fonte: própria 
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Assim, após a exposição das leveduras do complexo C. 

parapsilosis frente a diferentes concentrações de cada 

equinocandina, pôde ser observado uma variação na expressão 

das proteínas de cada cepa. Para ocorrer essa comparação 

entre os espectros, o nível de expressão de proteína, ou a 

quantidade da proteína modificada, devem ser suficientemente 

abundantes nas células para serem discriminadas (SARACLI, 

et al., 2015). 

Entre as discrepâncias, está o isolado Candida 

parapsilosis 5551 que obteve frente andulafungina a CIM de 0.5 

µg/mL pelo CLSI sendo categorizada como sensível e o MMPC 

de 8µg/mL por espectrometria de massas sendo resistente.  

A Figura 1 evidencia os espectros de massas da Candida 

parapsilosis 5551 e a Mudança Mínima no Perfil Proteíco após 

exposição a anidulafungina. Observa-se que os picos 

espectrais se mantiveram sem alteração até a concentração de 

8µg/mL, caracterizando resistência. Todos os espectros da 

levedura foram correlacionados e auto-correlacionados 

gerando uma matriz traduzida em mapa de calor (Figura 2) 

através de índices de correlação de composto (ICC). A Tabela 

2 apresenta os valores de ICC máximo e ICC nulo, para cada 

concentração, que foram utilizados para gerar a matriz de 

correlação.  

Otimizações para futura aplicação dos testes devem ser 

realizadas, já que podem existir alguma (as) falha (as) na 

padronização da quantidade de proteínas expostas, assim, as 

alterações proteômicas devem ser quantitativamente 

detectadas pelo MALDI-TOF MS (CAROLIS et al., 2012; VELLA 

et al., 2013; SARACLI et al., 2015). Dessa maneira, algumas 

leveduras após a exposição com os fármacos podem não 

expressar de maneira considerável as alterações no perfil 
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proteíco (MARINACH et al., 2009; CAROLIS et al., 2012; 

VELLA et al., 2013; SARACLI et al., 2015). 

 
Figura 1. Espectros de Massas da levedura Candida parapsilosis 5551 frente 
a Anidulafungina*  
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*Levedura 5551 frente a Anidulafungina 16 - 0,03125 µg/mL com exposição 
de 15 horas a 37 °C. Fonte: MALDI Biotyper versão 3.0. 
 

 
Figura 2. Matriz ICC da Candida parapsilosis 5551 frente a Anidulafungina* 
*Representação do Índice de Correlação do Composto (ICC) onde a matriz 
é derivada da seleção dos espectros de massas para Candida parapsilosis 
5551 exposta por 15 horas a 37°C (CIM 8µg/mL) para Anidulafungina 
(incluindo o valor nulo) de 16 - 0,03125 µg/mL. A correlação dos espectros 
e auto-correlações foram traduzidos em um mapa de calor onde os 
espectros relacionados são mostrados em cores quentes e os espectros não 
relacionados em cores frias. Fonte: MALDI Biotyper versão 3.0. 

 
Tabela 2.Valores de correlação e auto-correlações para anidulafungina 

MPCC 
(µg/mL) 

 
ICC Nulo 

 
ICC Máximo 

0 0,5881 1,000 
0,03125 0,5516 0,9565 
0,0625 0,5730 0,9519 
0,125 0,5856 0,9669 
0,25 0,5854 0,9536 
0,5 0,5656 0,9368 
1 0,5921 0,9773 
2 0,5773 0,8374 
4 0,5434 0,9343 
8 0,5940 0,8860 
16 1,000 0,5881  
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Valores de ICC nulo e ICC máximo para Anidulafungina 
(8µg/mL) frente Candida parapsilosis 5551. 

A reprodutibilidade do TSA pelo MALDI-TOF MS ainda é 

um tanto laboriosa, no entanto, mostra-se confiável quando à 

comparamos com o TSA pelo CLSI, para espécies do 

Complexo C. parapsilosis frente as equinocandinas. Além 

disso, é necessário que sejam realizados mais testes com 

outras espécies de Candida associadas a outros fármacos, para 

que então, o TSA pelo MALDI-TOF MS seja utilizado como 

rotina em laboratórios de microbiologia (VELLA et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES  

 

O MALDI-TOF MS consegue identificar espécies de 

leveduras, em que a diferenciação apenas seria possível por 

Métodos de Biologia Molecular e possui 99,99 % de 

confiabilidade. A maioria dos isolados de Candida parapsilosis 

se demonstraram sensíveis as equinocandinas de acordo com 

MALDI-TOF MS. 

O MALDI-TOF MS é capaz de determinar o breakpoint 

de uma levedura clínica após 15 horas de exposição ao 

antifúngico. Além disso, o teste de sensibilidade antifúngica 

pelo MALDI-TOF MS permite predizer a melhor escolha 

antifúngica para pacientes críticos com candidemia. 
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RESUMO: O gelo utilizado para refrigerar alimentos pode estar 

infectado com microrganismos e se tornar um veículo de 

contaminação para as doenças infecciosas. A má qualidade da 

água utilizada para fabricação do gelo causa em longo prazo 

prejuízos à saúde e representa risco potencial ao consumidor. 

O presente estudo teve como objetivo a caracterização da 

análise microbiológica do gelo utilizado para a conservação de 

pescados no mercado do peixe do bairro das Rocas na cidade 

de Natal-RN. O protocolo microbiológico seguiu os padrões 

recomendados pela Portaria n°518/2004/MS, de acordo com 

APHA (2001) e Brasil (1999). Foram coletadas 20 amostras de 

gelo utilizado na conservação de pescado no mercado do peixe 

no bairro das Rocas de Natal-RN. As amostras foram 
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analisadas no laboratório de Microbiologia dos Alimentos da 

Universidade Potiguar - UNP. No total de 20 amostras 

analisadas, 16 apresentaram coliformes a 35ºC, 16 amostras 

(80%) apresentaram coliformes a 45°C. No entanto 9 amostras 

(45%) revelaram-se positivas para Staphylococcus aureus 

indicando condições inadequadas de higiene durante a 

manipulação. Todas as amostras apresentaram ausência de 

Salmonella sp./25g do produto, também estando dentro dos 

padrões da legislação vigente. Dessa forma, conclui-se que o 

gelo utilizado para a conservação do pescado apresentou 

resultados insatisfatórios em relação à legislação vigente, 

tornando-se assim um veículo de contaminação para o 

pescado, colocando em risco a saúde do consumidor. 

Palavras-chaves: alimentos refrigerados; contaminação 

microbiológica; manipulação inadequada. 

 

INTRODUÇÃO 

A água é o mais importante recurso natural do planeta, 

indispensável a todos os seres vivos, constituindo insumo 

essencial a preservação da vida. A água é ingerida pelo homem 

em maior quantidade que todos os outros alimentos reunidos. 

Esse contato com a água justifica e explica a facilidade com que 

parasitas macroscópicos e microscópicos atingem o homem e 

nele se desenvolvem, quando outros fatores coadjuvantes são 

favoráveis à sua sobrevida, desenvolvimento ou multiplicação 

(CABRAL, 2010; CARVALHO; RECCO PIMENTEL, 2007).  

De acordo com Philippi; Roméro; Bruna (2004), a água é 

um recurso natural essencial, componente dos seres vivos ou 

meio de vida de várias espécies vegetais e animais, elemento 
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representativo de valores socioculturais e fator de produção de 

bens de consumo e produtos agrícolas. 

A água encontra-se disponível de varias formas e é uma 

das substâncias mais comuns existentes na natureza. Todos os 

organismos necessitam de água para sobreviver, sendo sua 

disponibilidade um dos fatores mais importantes a moldar os 

ecossistemas. (SOUSA, M. O. et al., 2014).  

A água destinada ao consumo humano e para preparação 

de alimentos deve atender a requisitos de qualidade, os quais 

variam de acordo com as diferentes realidades de cada região. 

Naturalmente a água pode conter impurezas químicas, físicas 

e biológicas, limitadas a um nível não prejudicial ao ser humano, 

estes, estabelecidos por órgãos de saúde pública, como 

padrões de potabilidade. (OLIVEIRA, 2012). 

Segundo Peckenpaugh e Poleman (1997) e Oliveira e 

Marchini (1998) a água está em constante movimento, 

hidratando o corpo a partir do interior, resfriando porque quando 

o corpo sua a água da pele evapora levando consigo o calor e 

consequentemente resfriando-o, transportando nutriente onde 

um fluxo contínuo de água permite a distribuição de substâncias 

por todos os compartimentos de dentro e fora das células, 

eliminando toxinas, repondo energias, é responsável pelas 

reações químicas no interior das células onde tem a sua 

velocidade aumentada por meios de enzimas que atuam 

somente na presença de água, ela compõem fluídos que 

lubrificam articulações impedindo os atritos das superfícies 

ósseas, sendo responsável pela homeostasia corporal. 

Atua como solvente para os minerais, vitaminas, 

aminoácidos, glicose e outras substâncias pequenas, retira os 

resíduos ou metabólitos através da urina, transpiração e 
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movimentos do intestino, é necessária na formação da pele e 

outros tecidos do corpo e têm a função de manter a pele macia, 

hidratada, suave e elástica evitando o tão temido 

envelhecimento. Todavia a água é necessária para repor o que 

o corpo perde através das funções diárias normais. (KATCH e 

MCARDLE, 1996; TIRAPEGUI, 2006) 

O pH representa a concentração de íons hidrogênio, H+ , 

dando uma indicação das condições de acidez, neutralidade e 

basicidade da água. Trata-se de um parâmetro de caráter 

operacional importante e deve ser acompanhado para 

aperfeiçoar os processos de tratamento, este é um dos 

indicativos mais importantes de monitoramento de recursos 

hídricos superficiais ou subterrâneos.  

A acidez exagerada pode ser um indicativo de 

contaminações, enquanto o excesso de solubilização de sais 

também pode tornar a água imprópria para consumo devido à 

elevada dureza (BAIRD, 2011). O pH é padrão de potabilidade, 

devendo as águas para abastecimento público apresentar 

valores entre 6,0 e 9,5, de acordo com a Portaria 518 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2004).  

O contaminante inorgânico de maior preocupação em 

águas subterrâneas é o íon nitrato, NO3
-, que normalmente 

ocorre em aqüíferos de zonas rurais e suburbanas. O nitrato em 

águas subterrâneas origina-se principalmente de quatro fontes: 

aplicação de fertilizantes com nitrogênio, bem como inorgânicos 

e de esterco animal, em plantações; cultivo do solo; esgoto 

humano depositado em sistemas sépticos e deposição 

atmosférica.  

O excesso de íon nitrato em água potável é preocupante 

por causa de sua potencial ligação com câncer de estômago, 
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mas as pesquisas realizadas ainda são insatisfatórias para 

esclarecerem esta relação. Trabalhos publicados mostram que 

mulheres que beberam água de abastecimento público com 

elevado nível de nitrato (> 2,46 mg/L) apresentam três vezes 

mais probabilidade de serem diagnosticadas com câncer de 

mama do que as menos expostas (< 0,36 mg/L na água 

potável). Entretanto, outros estudos falharam na tentativa de 

associar a exposição a nitrato ao risco de câncer de bexiga e a 

efeitos reprodutivos adversos (CANN, 2011). 

O nitrito é uma forma química do nitrogênio normalmente 

encontrada em pequenas quantidades nas águas superficiais e 

subterrâneas, pois o nitrito é instável na presença do oxigênio, 

ocorrendo com uma forma intermediaria. A presença do íon 

nitrito indica a ocorrência de processos biológicos ativos 

influenciados por poluição orgânica (BASTOS, 2007). O nitrito, 

quando presente na água de consumo humano, teria um efeito 

mais rápido e pronunciado do que o nitrato. A coloração com 

compostos que deixam resíduos de cloro livre convertem nitrito 

a nitrato. (BATALHA PARLATORE, 2009). 

Segundo Malavolta (1994) a expressão “metal pesado” se 

aplica aos elementos que tem densidade maior que 5 g/cm³ ou 

que possuem número atômico superior a 20. Além disso, 

possuem características próprias como aparência brilhante, 

bons condutores de eletricidade e, geralmente, participam de 

reações químicas com íons positivos de enzimas no 

metabolismo (LEE et al., 1985), sendo conhecidos também 

como elementos traço ou metais traço (MENESES, 2008). Os 

mais característicos são: arsênio (As), cádmio (Cd), chumbo 

(Pb), cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), níquel (Ni), manganês 

(Mn), mercúrio (Hg) e zinco (Zn), por isso, são os principais 
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elementos nos estudos de contaminação em peixes (CANLI; 

ATLI, 2003; COSTA; HARTZ, 2009; CUI et al., 2011; GOMES; 

SATO, 2011; IKEM et al., 2003; LIMA JR. et al., 2002; MUTO et 

al., 2011; PEREIRA et al., 2010; YI et al., 2008, 2011; YI; ZANG, 

2012) 

O gelo utilizado para refrigerar alimentos pode estar 

infectado com microrganismos e se tornar um veículo de 

contaminação para as doenças infecciosas. A má qualidade da 

água utilizada para fabricação do gelo causa em longo prazo 

prejuízos à saúde e representa risco potencial ao consumidor, 

reduzindo a vida útil do alimento.  

O gelo comercializado deve seguir os mesmos padrões 

de qualidade da água potável, pois é considerado veículo de 

transmissão de microrganismos patogênicos, apresentando 

então, riscos para os consumidores. O gelo produzido, 

distribuído e comercializado pode estar contaminado por 

coliformes fecais e outras bactérias, atuando como veículo de 

transmissão de microrganismos, podendo provocar desde 

náuseas, vômitos e diarréias, até casos mais graves. 

(GIAMPIETRO, REZENDE-LAGO, 2009). Faz-se necessário 

avaliar a qualidade do gelo, traduzida na adoção de rigorosas 

práticas higiênicas em sua fabricação, manuseio, embalagem, 

conservação e distribuição (SHAMSUDDEEN et al., 2010). 

Os pescados possuem grandes quantidades de água em 

sua composição, e ao expor ao congelamento, procura-se 

congelar esta água para que diminua a velocidade das reações 

enzimáticas e microbiológicas, retardando a decomposição. O 

gelo deve ser utilizado desde a captura até o momento do 

consumo para que este alimento seja ingerido com segurança. 

A qualidade do gelo afetará diretamente a qualidade do 
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pescado. (GALVÃO, 2015). Dessa forma, a conservação 

desses produtos requer uma abordagem mais rigorosa no 

controle de qualidade e na manutenção da cadeia de frio 

(ALVES et al., 2002). 

Se a água utilizada para sua fabricação ou o local onde 

este for armazenado estiver contaminado, haverá 

contaminação do produto durante o resfriamento, sendo assim 

pode ocorrer contaminação entre o gelo e o produto ou entre o 

gelo e os recipientes utilizados no transporte. 

A correta utilização do gelo tem a função de manter o 

frescor do pescado, o qual deve permanecer sob temperaturas 

próximas de 0°C, e, a água utilizada na sua fabricação deve 

estar de acordo com os padrões de potabilidade preconizados 

na Portaria n°518/2004/MS, tais como, ausência de coliformes 

termotolerantes em 100mL e contagem de microrganismos 

heterotróficos mesófilos de até 500 UFC.mL-1 (BRASIL, 2004) 

Mediante tal importância, foi considerado pertinente o 

desenvolvimento de um estudo sobre a qualidade 

microbiológica do gelo, fornecendo subsídios ao público 

consumidor sobre os possíveis riscos que esse produto pode 

oferecer, salientando, que o gelo é considerado uma importante 

via de transmissão de doenças. 

O presente estudo teve como objetivo a caracterização 

da analise microbiológica do gelo utilizado para a conservação 

de pescados comercializados em quiosques no bairro das 

Rocas na cidade de Natal-RN.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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A pesquisa foi realizada na feira do bairro das Rocas na 

cidade de Natal-RN, no mês de janeiro de 2018. Foram 

coletadas 20 amostras de gelo utilizados na conservação de 

pescados de 4 quiosques de comercialização de pescado. . O 

protocolo microbiológico seguiu os padrões recomendados pela 

Portaria n°518/2004/MS, de acordo com APHA (2001) e Brasil 

(1999).  

As análises microbiológicas foram realizadas no 

laboratório de microbiologia de alimentos da Universidade 

Potiguar – UNP, na cidade de Natal/RN, através de contagem 

de coliformes totais (35°C) e termotolerantes (45°C), 

Staphylococcus aureus e pesquisa de Salmonella sp. 

Foi pipetado 1,0 ml da amostra da água do gelo e 

transferido para um tubo com 9,0 ml de água peptonada para 

obtenção da diluição 10-¹. Foram pipetadas alíquotas de 10,0 

ml e 1 ml diretamente da amostra e alíquotas de 1,0ml das 

diluições 10-¹ para uma série se três tubos com CLS e tubos de 

Durhan invertidos. Foi Homogeneizado suavemente e incubado 

a 35ºC por 24 horas. Transcorrido este tempo, observou-se a 

produção de gás nos tubos de Durhan (tubos positivos). 

Foi transferido as subculturas positivas no caldo lauril 

sulfato com uma alça de fio de níquel cromo para o meio caldo 

bile verde bile verde brilhante, em seguida, foram incubados a 

35ºC por 24 a 48 horas.  Transcorrido esse tempo, foi 

observado a produção de gás nos tubos de Durhan (tubos 

positivos); a tabela do NMP foi consultada e o resultado 

expressado em NMP de coliformes/ml.  

          As subculturas positivas no caldo lauril sulfato foram 

transferida com uma alça de fio de níquel cromo para o meio 

caldo Escherichia coli (CEC), após esse procedimento foram 
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incubados em banho-maria a 44,5º por 24 a 48 horas, 

transcorrido este tempo, observou-se a produção de gás nos 

tubos de Durhan (tubos positivos).   

Foi transferido 25ml da amostra para um erlenmeyer com 

225 ml de Caldo Lactosado e incubado a 35º C por 24 horas; 

Foi transferido 1 ml da cultura para um tubo com 10 ml de Caldo 

Selenito Cistina e em seguida foi incubado (35ºC/24horas). Foi  

transferido 1ml da cultura para um tubo com 10 ml de Caldo 

Tetrionato.  

Foi adicionado 0,2 ml de solução de iodo e 0,1 ml de 

solução verde brilhante e incubado (35ºC/24 horas); Foi 

transferido uma alçada da cultura obtida no Caldo Seletino 

Cistina para o meio Agar Verde Brilhante (VB) e uma alçada 

para o meio Agar Salmonella-Shigella (SS); Foi transferido uma 

alçada da cultura obtida no Caldo Tetrionato para o meio Agar 

Verde Brilhante (VB) e uma alçada para o meio Agar 

Salmonella-Shigella (SS).  

Foi incubado as placas a 35ºC/24 horas. As colônias 

suspeitas, no VB que se apresentam com coloração rosa ou 

avermelhada e no SS que se mostraram incolores com centro 

negro ou não, foram submetidas a triagem nos meios TSI E LIA. 

Foram Repicadas colônias suspeitas para o meios Agar Tríplice 

Sugar Iron (TSI) e Lisine Iron Agar (LIA). A prova considerou-se 

negativa para Salmonella quando no TSI o ápice não se tornou 

alcalino ( vermelho) e a base ácida (amarela), com ou sem 

produção de H²S e no LIA, tanto o ápice como a base alcalina 

(púrpura). 

Foi pipetado alíquotas de 0,1 ml das diluições 10-¹ e 10-

²e 10-³ para uma série e placas de AgarBaird Parker (o teste foi 

feito em duplicata). Foi feito o espalhamento do inoculo na placa 
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com auxílio da alça de Drigalski. Foram incubadas as placas 

invertidas s 35º C por 48 horas; Transcorrido este tempo foi 

contado o número de colônias e expressado os resultados em 

UFC/g; Foi transferido em número representativo de colônias 

típicas para o caldo BHI (um tubo para cada colônia) e incubado 

a 35º; Após a incubação comprovou-se  bioquimicamente com 

a utilização dos seguintes testes: Dnase, coagulase e catalase. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Como mostra a figura 1., no total de 20 amostras 

analisadas, 16 apresentaram coliformes a 35ºC, sugerindo 

condições higiênico-sanitárias inadequadas durante a 

fabricação do gelo na conservação dos pescados; 16 amostras 

(80%) apresentaram coliformes a 45°C. No entanto 9 amostras 

(45%) das 20 revelaram-se positivas para Staphylococcus 

aureus indicando condições precárias de higiene durante a 

manipulação, sugerindo riscos à saúde do consumidor.  

  Todas as amostras apresentaram ausência de 

Salmonella sp./25g do produto.  
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Figura 1. Porcentagem de contaminação por Coliformes á 

35ºC, Coliformes á 45ºC, Staphylococcus aureus e Salmonella 

sp em 25g em amostras de gelo na conservação de pescados 

comercializados em quiosques no bairro das rocas na cidade 

de Natal – RN. 

A legislação não estabelece parâmetros para 

Staphylococcus aureus em água para consumo humano, mas 

por se tratar de microrganismo indicador de contaminação por 

manipulação, pressupõe-se que as boas práticas de fabricação 

na produção do gelo ou na sua manipulação são deficientes. 

De acordo com a Portaria n°518/2004/MS, coliformes 

totais (35°C) e Escherichia coli (45°C) não devem estar 
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presentes em 100ml de água para consumo humano, como 

mostra a figura 2.. 

 

Figura 2. Padrão microbiológico de potabilidade da água para 

consumo humano 

 

Fonte: Portaria n°518/2004/MS. 

TABELA 1. Coliformes á 35ºC, Coliformes á 45ºC, 

Staphylococcus aureus e Salmonella sp em 25g em amostras 

de gelo na conservação de pescados comercializados em 

quiosques no bairro das rocas na cidade de Natal – RN. 

AMOSTRA 

Coliformes 

á 35ºC 

(NMP/g) 

Coliformes 

á 45ºC  

(NMP/g) 

Estafilococos 

aureus  

(UFC/g) 

Salmonella 

sp. 

Em 25g 

Q1.1 2,1 x 10¹ 9 1,16 x 104 Ausente 

Q1.2 2,1 x 10¹ 2,1 x 10¹ < 3 Ausente 

Q1.3 7 7 < 3 Ausente 



ANÁLISE MICROBIOLÓGIA DO GELO NA CONSERVAÇÃO DE PESCADOS 
COMERCIALIZADOS EM QUIOSQUES NO BAIRRO DAS ROCAS NA CIDADE DE 

NATAL - RN 

667 
 

Q1.4 7 7 < 3 Ausente 

Q1.5 7 7 < 3 Ausente 

Q2.1 2,1 x 10¹ 2,1 x 10¹ 5,2 x 105 Ausente 

Q2.2 6,4 x 10¹ 6,4 x 10¹ < 3 Ausente 

Q2.3 < 3 < 3 < 3 Ausente 

Q2.4 < 3 < 3 1,16 x 105 Ausente 

Q2.5 4 4 1,12 x 105 Ausente 

Q3.1 2,1 x 10¹ 2,1 x 10¹ 6,0 x 105 Ausente 

Q3.2 2,1 x 10¹ 2,1 x 10¹ 4,2 x 105 Ausente 

Q3.3 2,4 x 10³ 2,4 x 10³ 1,41 x 106 Ausente 

Q3.4 2,4 x 10³ 2,4 x 10³ 3,0 x 105 Ausente 

Q3.5 2,4 x 10³ 2,4 x 10³ 5,7 x 105 Ausente 

Q4.1 2,3 X 10¹ 2,3 X 10¹ < 3 Ausente 

Q4.2 < 3 < 3 < 3 Ausente 

Q4.3 < 3 < 3 < 3 Ausente 

Q4.4 4 4 < 3 Ausente 

Q4.5 4 4 < 3 Ausente 

 

Baldin et al. (2016) em seu estudo avaliando a  qualidade 

microbiológica do gelo de seis estabelecimentos, no município 

de Ribeirão Preto/SP constataram que 22,22% das amostras 

foram positivas para coliformes totais e 9,52% para coliformes 

termotolerantes. A presença de Staphylococcus aureus foi 

confirmada em três amostras, no entanto Escherichia coli e 

Salmonella sp. não foram isoladas. Concluiu-se, então, que a 

água utilizada na fabricação de gelo para conservação de 

pescado comercializada nos estabelecimentos pode ter sido 

contaminada devido ao manuseio inadequado e 

acondicionamento incorreto, tornando-se um potencial fator de 

risco para a saúde do consumidor, uma vez que o gelo, em 

contato com o peixe, pode contaminá-lo. 
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Lima et al. (2016) avaliando a qualidade microbiológica do 

gelo de consumo comercializado em quiosques da orla do 

município de Santos – SP, constataram que no período do 

inverno, 36,3% das amostras apresentam resultados >23 

NMP/100mL para coliformes a 35ºC e termotolerantes, 

Enquanto que no verão, apenas um quiosque apresentou as 

mesmas condições, o que representa 9,1%.  

Rockembach et al. (2015), em seu estudo avaliaram 

quatro marcas de gelo comercializadas em pelotas, RS e 

encontraram que para coliformes totais (35ºC), 18 amostras 

apresentaram contaminação acima do permitido. Para E.coli 

(coliformes termotolerantes à 45°C), os resultados foram 

positivos em quatro amostras. 

A segurança microbiológica do gelo comercial usado para 

refrigerar bebidas e peixes foi também avaliada em Ogbomoso 

na Nigéria, utilizando-se 40 amostras de gelo coletadas em 

quatro estabelecimentos, de fábricas de gelo a lojas de varejo. 

Todas as amostras apresentaram altos índices de 

contaminação por microrganismos mesófilos aeróbios estritos e 

facultativos viáveis, com variação da carga microbiana entre 

1,88 a 3,20 x 104 UFC. mL-1. (LATEEF et al., 2006). 

O gelo utilizado para conservação do pescado pelos 

pescadores provém de fábricas do bairro das Rocas na cidade 

de Natal-RN. Apartir dos dados obtidos pressupõe-se que os 

padrões de boas praticas de higiene e manipulação não são 

observados na sua fabricação.  

Além disso é de suma importância a proporção de gelo 

adequada na conservação do pescado para uma maior vida de 

prateleira e diminuição do risco de proliferação de 

microrganismos patogênicos. 
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Considerando que a principal função do gelo é a de 

conservar os alimentos e não permitir que ocorra multiplicação 

microbiana, os resultados obtidos demonstraram que além de 

não proteger o referido alimento, o mesmo pode ser um veículo 

de contaminação para o pescado e contribuir para diminuição 

da vida de prateleira. 

Por isso, temperaturas entre 0ºC a 3°C são recomendadas 

para a conservação do pescado refrigerado e preconiza-se a 

proporção de uma parte de gelo para uma parte de pescado 

(1:1), o que nem sempre é observado no comércio varejista 

podendo aumentar as chances de contaminação do pescado 

pela água de degelo (BRASIL, 1997; GALVÃO, 2006).  

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com os resultados apresentados nesse estudo, 

pode-se concluir que no gelo utilizado para conservação de 

pescado, nos estabelecimentos do bairro das Rocas Natal/RN, 

foram encontradas amostras com populações acima do 

permitido pela Portaria n°518/2004/MS indicando que á água 

que é utilizada para fabricação do gelo e para conservação dos 

pescados é imprópria para uso 

Não atendo possivelmente as especificações de limite de 

contaminação pela legislação vigente, possivelmente devido à 

não observância das boas práticas higienicossanitárias de 

manipulação, tornando-se assim um veículo de contaminação 

para o pescado, colocando em risco a saúde do consumidor. 

Cabe ressaltar a necessidade de medidadas corretivas e 

de implantação das boas práticas de higiene na manipulação 

do gelo que perpassa desde a fabricação até o manuseio pelos 
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comerciantes na conservação de pescado refrigerado. Politicas 

publicas de fiscalização são de grande importância nesse 

processo de forma a garantir um produto de melhor qualidade 

sanitária para o consumidor final. 
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RESUMO: O câncer causa 12% das mortes do mundo, cujos 
tratamentos convencionais causam profundosefeitos colaterais, 
para isso pesquisas estão sendo desenvolvidas, utilizando 
bactérias e seus produtos metabólicos no tratamento tumoral, 
embora, já existissem métodos anteriores, relembradas por 
Coley (século XIX). A engenharia genética microbiana tem 
mostrado potencial efeito na regressão tumoral, objetivando o 
presente estudomostrar os principais avanços dos 
microrganismosna edição genômica e suas aplicações na 
regressão tumoral. Foram utilizados bancos de dados com uso 
de palavras-chaves. Evidenciou-se que a atividade bacteriana 
causa regressão tumoral, utilizando mecanismos diferentes, 
seja por regulação do microambiente tumoral, uso de 
marcadores moleculares, competição nutricional ou por ação de 
enzimas extracelulares, em que mudanças metabólicas podem 
ativar respostas eficazes dos microorganismos contra o próprio 
tumor. Além disso, podem mediar à resposta imune, o qual foi 
visto através dos estudos de Coley com aplicação de uma 
mistura tóxina constituída porStreptococcus 
pyogenesinativados pelo calor e S. marcescens. Atualmente, 
sabe-se,que o efeito é a ativação de mecanismos imunológicos. 
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Têm-se tambémo uso de microrganismos como vetores 
portadores de agentes antineoplásicos.Dessa forma, o uso de 
bactérias representa uma variante terapêutica muito 
interessante no tratamento do câncer e no desenvolvimento de 
novas pesquisas voltadas a medicina e Indústria farmacêutica. 
Palavras-chave: Terapia gênica. Engenharia Genética. 

Câncer. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer causa 12% de todas as mortes no mundo e é a 

causa mais comum de morte nos países desenvolvidos. Os 

tratamentos convencionais são de longo tempo e representam 

um grande ônus para o paciente e o sistema nacional de saúde, 

alémde provocarem grande variedade de efeitos colateraisque 

fragilizam ainda mais o doente e dificultamos avanços 

terapêuticos.  

Alguns anos atrásse iniciaram pesquisas inovadoras com foco 

no potencial de uso de bactérias da biota normale outras do ser 

humano e de seus produtos metabólicos na terapia anticâncer 

(KUCEROVA; CERVINKOVA, 2016; SONG; VUAI; ZHONG, 

2018). 

Por essa razão, a propostade usar bactérias representa 

uma variante terapêutica muito interessante para o tratamento 

do câncer.De fato, não se tratade uma ideia nova, métodos com 

inoculação de bactérias foram aplicadas antes do uso das 

terapias convencionais e relembradas no século XIX, pelo 

pioneiro William BredleyColey (FELGNER et al., 2016). 

No final do século XVII, W.B.Coley (1862-1930), cirurgião norte-

americano e pesquisador de câncer, fez importantes 

contribuições iniciais para o estudo da imunoterapia do câncere 

observoua regressão de um sarcoma recorrente após um 
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paciente ficar doente de erisipela (um tipo de infecção por 

Streptococcus). Tal observação fez com que Coley, durante sua 

carreira no New York Memorial Hospital, tratasse mais de mil 

pacientesde câncer utilizando vacinas de S. pyogenes e 

Serratiamarcescens, com bons resultados estimulando estudos 

posteriores utilizando a edição gênica a partir de 

microorganismos(CATANI, 2014). 

Os trabalhos de Coley não tiveram sucesso na época 

eportanto não foram difundidos, até essa abordagem ser 

aprovada pela American Medical Association em 1936, após a 

morte de Coley. Seus estudos apontaram a importância do 

sistema imune no controle do câncer e algumas limitações da 

abordagem clínica e terapêutica: a sobrevida dos pacientes de 

Coley foi comparável àquela dos pacientes tratados com as 

terapias convencionais atuais (FELGNER et al., 2016). 

Existem registros antigosde antes de Cristo,do uso de 

microorganismos na cura de algumas doenças, referidas como 

tumores. O mais conhecido é um papiro egípcio de 1.550 

a.C,denominado Papiro Ibérico, que cita o uso de 

microrganismos pelo faraó egípcio imhotep (2600 a.C), 

arquiteto, engenheiro e médico, que tratava tumores com 

aplicação de cataplasmas e em seguida fazia nele uma incisão, 

que se supõe que infectava (KUCEROVA; CERVINKOVA, 

2016).E, no mesmo tema, um relato interessante é o de Jessy 

(2011),que descreve umaregressão tumoral que teria ocorrido 

com St. Peregrine Laziozi Peregrino (1265-1345), um jovem 

padre que sofria de câncer na tíbia e exigia daamputação da 

perna; a lesão cresceu até o momento que houve ruptura da 

pele e infecção; mas no momento da cirurgia não havia sinais 

do tumor(KUCEROVA; CERVINKOVA, 2016). 



APLICAÇÃO DE MICROORGANISMOS COMO VETORES PARA A REGRESSÃO 
TUMORAL  

676 
 

A noção de alterar o fenótipo de uma doença utilizando 

transferência gênica já existia mesmo antes do surgimento das 

ferramentas de DNA recombinante(COSTANZI-STRAUSS; 

STRAUSS, 2015). O uso de bactérias para estimular a cura do 

câncer com uso da engenharia genética mostrou 

eficáciapotencial despertando a atenção para pesquisasnas 

áreas da medicina e da indústriafarmacêutica (SONG; VUAI; 

ZHONG, 2018). 

No presente trabalho objetivou-se apresentar uma 

revisão bibliográfica sistemática sobre a questão da aplicação 

de microorganismos como vetores para a regressão tumoral. 

Utilizando-se a literatura como método de obter dados sobre o 

determinado tema (SAMPAIO; MANCINI, 2007). A pesquisa 

buscou responder à seguinte pergunta condutora: Quais os 

principais avanços atribuídos aos agentes microbianos quanto 

à edição genômica e suas aplicações na regressão tumoral? 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As bases de dados utilizadas na revisãoforam SCIENCE 

DIRECT e NCBI, escolha justificada pela importância de ambas 

na divulgação de pesquisas de ponta sobre os avanços 

tecnológicos refletidos no grande número de periódicos 

disponibilizados sobre este tema nas áreas degenética de 

microrganismos e biotecnologia. 

Para a busca, foram utilizadas combinações das palavras-

chave: ‘’Bacterialengineering’’, ‘’Diagnosisofcancer’’, 

‘’Bacteriaandcancer’’, ‘’Bacterial gene therapy’’,. 

Nessecontexto, optou-se por selecionar trabalhos nos idiomas 

inglês e português, com delineamento experimental e 



APLICAÇÃO DE MICROORGANISMOS COMO VETORES PARA A REGRESSÃO 
TUMORAL  

677 
 

resultados satisfatórios, publicados nos últimos cinco anos, 

sendo assim um levantamento bibliográfico atualizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. A influência do microambiente no potencial microbiano  

 

 A mais de um século foi observado que a atividade 

bacteriana causa regressão tumoral, seja por seus efeitos 

regulatórios na configuração do microambiente tumoral, seja 

através de marcadores moleculares para o alvo tumoral ou por 

competição nutricional com as células cancerígenas, ou por 

ação de enzimas extracelulares produzidas e secretadas pelas 

bactérias, ou por imunoestimulação e modificações genéticas 

aumentando o potencial de ação anti-tumoral (WANG et al., 

2018). 

 A ação microbiana com alvo tumoral é um dos 

instrumentos mais eficazes das atividades metabólicas das 

bactérias que podem gerar efeitos positivos no combate ao 

câncer. Um trabalho esclarecedor foi realizado por Zhenget al. 

(2018) com a utilização de nitreto de carbono (C3N4) em 

modelos experimentais com ratos. Esse composto é adsorvido 

por bactérias presentes na biota normal humana como 

aEscherichia coli. Essas bactérias, abundantes no cólon de 

animais homeotérmicos, são redutoras de nitrato (NO3
-) o qual 

é usado como aceptor final de elétrons no processo de 

respiração anaeróbia (ou anóxica) originando nitrito (NO2
-), 

sendo essa uma das vias metabólicas natural da espécie. 

Expostas ao nitreto de carbono (C3N4),E.coli metaboliza o NO2
- 

produzindo monóxido de nitrogênio (NO), o qual possui 

propriedade citotóxica com efeito antitumoral, resultando na 
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redução dos tumores em 80% da população de ratos de 

experimentação. A pesquisa mostrou que as bactérias foram 

utilizadas como carreadores do C3N4 e migraram para o 

microambiente tumoral, alterando a composição dos 

microrganismospela síntese de NO citotóxico (Fig. 01). (ZHENG 

et al., 2018). 

 Observa-se no trabalho anterior que influências 

exógenas nas vias metabólicas dosmicroorganismos da biota 

normal passam por alterações bioquímicas que desenvolvem 

novos caminhos metabólicos, os quais produzem e eliminam 

substancias com efeitos diferenciados, e um exemplo, é o efeito 

antitumoral. Portanto, devem-se considerar as bactérias da 

biota normal (ou microbiota normal)como um importante arsenal 

potencial de substancias contra o desenvolvimento de células 

anormais como as tumorais, entre outras possíveis funções. As 

alterações metabólicas não ocorrem de forma casual, mas 

pelas condições impostas pelo microambiente tumoral que 

pode gerar condições favoráveis à proliferação de alguns 

microrganismos diferenciados com novas vias metabólicas.  

 A partir das induções de mudanças das vias metabólicas 

seguidas da produção e liberação de novas substâncias, esses 

microorganismos podem ativar respostas eficazes contra o 

próprio tumor, ocasionando sua diminuição(ZITVOGEL et al., 

2017).A microbiota humana possui um papel de extrema 

importância na homeostase do organismo humano, podendo 

permanecer equilibrada por anos, no entanto, está sempre 

susceptível as mudanças em resposta às pressões de seu 

entorno. Entre os diversos fatores que podem causar alterações 

metabólicas nos microorganismos da microbiota humana citam-

se: uso de antibióticos, a exposição a tóxicos, tipo de dieta e a 

fatores extremos como baixas e altas temperaturas e alterações 
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do pH ambiental, entre outros(ZITVOGEL et al., 2017). Dessa 

forma, a microbiota funciona como um verdadeiro bioindicador 

da saúde do indivíduo.  

Dentre as alterações da microbiota normal de humanos 

por alguns tipos de cânceres são frequentes aqueles que 

destroem numerosos microorganismose que são fundamentais 

na regulação da homeostasia corporal. A Leucemia 

Linfoblástica Aguda, por exemplo, altera a composição 

bacteriana do material fecal do indivíduo reduzindo as 

populações de Anaerostipes spp.,Coprococcus spp., Roseburia 

spp. eRuminococcus spp. Espécies de Anaerostipes e de 

Roseburias spp são bactérias da microbiota humana que 

metabolizam componentes da dieta e sintetizam ácidos graxos 

de cadeias curtas como o butarato. Essa molécula atua na 

motilidade do cólon, contribui com a manutenção do sistema 

imune, e tem propriedades antinflamatórias. Alterações de sua 

concentração causa modificações de várias vias metabólicas 

associadas com intestino irritável, obesidade, diabetes tipo dois, 

alergias, cálculos biliares. Coprococcuseutactus é um coco 

gram-positivo, anaeróbico, não-motil da biota normal que 

metaboliza carboidratos, e estudos com crianças autistas com 

problemas gastrointestinais poderiam estar indicando uma 

ligação entre autismo e a microbiota com diminuição de esse 

gênero (TAMANAI-SHACOORI et al, 2017;FERRARIO et al, 

2014). 

 Já o carcinoma de células escamosas de cabeça e 

pescoço (HNSCC), que constitui o quinto tipo de câncer mais 

comum no mundo (incidência anual de 780.000 novos casos) 

provoca neoplasias na cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, 

palato, língua, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe; cavidade 

nasal e seios paranasais; laringe glótica e supraglótica e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrario%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrario%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25332478
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glândulas salivares).Caracteriza-se por reduzir a população de 

Neisseriaspp.,Aggregatibacterspp., Haemophilus spp. 

eLeptotrichia spp. que são normais na saliva. Ainda, sabe-se 

que o consumo de tabaco e/ou álcool em excesso constituem 

alto risco para o desenvolvimento de neoplasias (ZITVOGEL et 

al., 2017). Embora os avanços no tratamento e na  

sobrevivência dos pacientes com HNSCC, a taxa de óbitos 

permanece ainda em torno de 40%.  

 O microambiente tumoral pode conter todas as 

ferramentas necessárias para aumentar o potencial patogênico 

bacteriano, ocasionando um verdadeiro agravo do quadro 

neoplásico. O efeito dos microorganismos no desenvolvimento 

do tumor (ou carcinogênese) pode ser por: i) alteração do 

balanço da proliferação e morte celular; ii) orientação da função 

do sistema imunológico a favor do desenvolvimento tumoral; iii) 

influencia no metabolismo do hospedeiro com base nos 

padrões alimentícios e/ou ingestão de antibióticos, uso 

excessivo de bebidas alcoólicas e drogas, entre outros.  

 Existem ainda mecanismos próprios dos 

microorganismos que podem influenciar a estabilidade 

genômica das células, afetando de forma direta o balanço de 

proliferação e morte celular, como foi citado (GARRETT, 2015). 

Um dos exemplos mais comuns se relaciona com o gene pks 

expresso pelo grupo B2 de E. coli presente no intestino grosso. 

Outros produtos gênicos citados como causadores de dano ao 

material genético são a enterotoxina liberada pelo 

Bacteroidesfragiles, a toxina distensora citoletal 

(Cytolethaldistendingtoxin) liberada pela ε- γ-Proteobacteria 

(GARRETT, 2015).  

 Outro exemplo, o colangiocarcinoma (câncer das vias 

biliares causados por células mutantes dos ductos biliares que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ducto_biliar
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drenam a bile do fígado para o intestino delgado) aumenta a 

abundância de Stenotrophomonasspp. cujo metabolismo causa 

necrose tecidual. Já o vírus do papiloma humano (HPV) 

promove um ambiente favorável para a proliferação de 

Lactobacillusspp. no muco cervical. (ZITVOGEL et al., 2017). 

Os lactobacilos são bactérias da microbiota vaginal normal 

protetoras de infecções por outros microorganismos 

oportunistas e potencialmente patogênicos através de 

competição por nichos, alimentos e controle do pH vaginal 

(mantém valores de pH em torno de 4).  

 Concluí-se que as características do microambiente 

influenciam diretamente a atividade metabólica dos 

microorganismos afetando diferentes aspectos de sua 

fisiologia, tais como a secreção de substâncias e a mediação 

desses produtos pode promover o desenvolvimento ou o 

retardo do crescimento tumoral. 

 

3.2. Microrganismos como mediadores da resposta imune 

 

Desde o século XIX tem havido diversos relatos 

mostrando que os tumores sólidos podem sofrer regressão 

espontânea após uma infecção bacteriana (GRILLE et al., 

2014). A imunoterapia nasceu em 1890 e seu pai, William 

Coley, observou que um paciente com um sarcoma inoperável 

que passou por duas infecções por Streptococcuspyogenes 

teve remissão completa do tecido tumoral (D’ERRICO; 

MACHADO; SAINZ, 2017).  

Baseado nisto, Coley tratou aproximadamente 1000 

pacientes com cânceres inoperáveis (especialmente sarcomas) 

com uma mistura de S. pyogenes inativados pelo calor e 

Serratiamarcescens, injetando diretamente na massa tumoral 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bile
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
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primária, ou próximo a ela, e continuou aumentando a dose 

durante o curso da terapia, obtendo resposta remissiva em 10% 

dos pacientes tratados (D’ERRICO; MACHADO; SAINZ, 2017; 

FELGNER et al., 2016).  

No entanto, na época de Coley não se conhecia o 

mecanismo de ação dessa toxina, que é uma mistura de S. 

pyogenes e S. marcescens, ativando essencialmente leucócitos 

associados a tumores. Após a administração da toxina de 

Coley, as células dendríticas (DCs) do sistema imnune e as 

apresentadoras de antígenos profissionais (APCs), iniciaram 

uma resposta imune que aumentou as células T, 

desencadeando uma resposta imune humoral (D’ERRICO; 

MACHADO; SAINZ, 2017) 

Além disso, Coley considerou alguns pontos principais na 

injeção desta vacina composta por microrganismos. 

Inicialmente, era imitar uma infecção aguda natural e, assim, 

induzir uma a febre era essencial, além disso, eram 

administradas diariamente (ou em dias alternados) durante o 

primeiro mês ou dois e a dosagem foi gradualmente aumentada 

ao longo do tempo e mostrou-se dependente da resposta do 

paciente (CAN; NETTEN; NETTEN, 2003). 

Atualmente, sabe-se que a introdução de microorganismos no 

organismo leva à ativação de mecanismos imunológicos, que 

se manifestam no aumento do número e recrutamento de 

células imunes congênitas (especialmente neutrófilos, 

monócitos / macrófagos e células NK), ativação de células de 

imunidade adquiridas, ou seja T e linfócitos B e intensificação 

da produção de citocinas pró-inflamatórias (LUKASIEWICZ; 

FOL, 2018)  

E embora, o uso da toxina de Coley tenha tido o seu uso 

interrompido, visto a alta toxicidade do procedimento, o uso de 
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microorganismos continua sendo de interesse, inclusive 

renovado, visto o que tem sido observado sua capacidade de 

acumulação preferencial no microambiente do tumor (GRILLE 

et al., 2014). 

 

3.3. Terapias Gênicas e o uso de vetores microbianos 

 

A terapia gênica é conhecida pelo uso de ácidos 

nucléicos para reparar, substituir ou regular os genes para 

prevenir ou tratar doenças. Centenas de genes foram 

investigados como potenciais candidatos à terapia genética em 

carcinomas (HARDEE et al., 2017).  

 Essa terapia é baseada na transferência de genes terapêuticos 

para as células cancerígenas a fim de retardar ou cessar o 

progresso de malignidade e os mesmos são classificados em 

três categorias: terapia gênica corretiva, terapia gênica indutora 

de toxina / apoptose e terapia gênica suicida (RAO E ZACKS, 

2014; CHEN; LIU, 2015; KARJOO et al., 2016; HARDEE et al., 

2017). 

A abordagem corretiva contra o câncer aplica genes 

terapêuticos ás células cancerosas para ajustar o perfil do gene 

perturbado e, consequentemente, moderar ou interromper a 

proliferação celular. Genes supressores de tumor, como p53 ou 

agentes de interferência genética que interferem na proliferação 

de células cancerosas (por exemplo, siRNA ou miRNA), são 

dois exemplos proeminentes dessa abordagem de terapia 

gênica  (CHEN; LIU, 2015; KARJOO et al., 2017). 

A terapia gênica indutora de toxina / apoptose, é um 

modo mais simples e direto em que o transgene entregue 

resulta no produto de uma proteína (por exemplo, toxina da 

difteria ou TNF-) que causa a morte celular. A principal fraqueza 
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da terapia gênica corretiva e da terapia gênica indutora de 

toxina / apoptose, é que apenas as células cancerosas que 

receberam o gene terapêutico são afetadas e aquelas que não 

receberam o gene terapêutico continuam a proliferar (VAN DER 

MEEL et al., 2013; KARJOO et al., 2017).  

No entanto, essa prática torna-se especialmente 

problemática para as nanomedicinas que dependem 

exclusivamente dessas duas estratégias de terapia gênica 

porque ambas não conseguem penetrar profundamente nos 

tecidos tumorais diante das condições fisiológicas tumorais e a 

alta pressão do fluido intersticial. Como resultado, nem todas as 

células cancerígenas dos tumores podem ser eliminadas e isso 

aumenta significativamente a probabilidade de recidiva do 

câncer. Geralmente, a toxicidade fora do alvo e a falta de 

acesso a todas as células cancerosas no ambiente do tumor 

estão entre os principais obstáculos para o sucesso do 

tratamento do câncer (VAN DER MEEL et al., 2013; KARJOO 

et al., 2017).  

Os microorganismos são também aplicados na terapia 

gênica, visando o potencial terapêutico e atuam como vetores. 

Um vetor age como “remédio” e logo que atinge o alvo começa 

a direcionar a síntese de uma nova proteína que propriamente 

restaura um processo celular defeituoso. Não provocam efeitos 

adversos, pois os vetores são portadores de agentes 

antineoplásicos específicos, por exemplo, quimioterapêuticos 

ou enzimas úteis na destruição de células cancerígenas. São 

assim utilizadas para transferir um agente quimioterápico 

diretamente para o tumor, bem como no uso de seus produtos 

de secreção, como por exemplo, as toxinas (COSTANZI-

STRAUSS; STRAUSS, 2015; LUKASIEWICZ; FOL, 2018). 
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Atualmente, uma grande variedade de vetores está 

sendo empregada nos protocolos de terapia gênica, incluindo 

vírus recombinantes, plasmídeos e nanopartículas. Um ponto 

importante no uso de microorganismos como vetores para 

terapia gênica é a segurança, pois o que é desejado nesta 

técnica é o combate à doença, como o câncer, e não prejudicar 

o organismo do paciente tratado com um patógeno. Desse 

modo, os microrganismos são privados da sua patogenicidade; 

(e.g. são colocados em cultura com condições bióticas 

apropriadas ou tratadas com certas substâncias que resultam 

na mutação ou enfraquecimento, e/ou perda das propriedades 

patogênicas) (XU et al., 2014; ŁUKASIEWICZ; FOL, 2018).  

  O vetor a ser escolhido na terapia depende de fatores 

relacionados com a doença, o gene terapêutico, o alvo de 

mercado e a rota de transferência. Por exemplo, os 

requerimentos para o vetor usado no tratamento da hemofilia é 

distinto aos dos desenhados para o tratamento do câncer, pois 

em carcinomas visa-se a morte das células tumorais e o vetor 

deve ser responsável pela entrega de um gene terapêutico, 

onde a expressão permanente deste gene não é necessária e 

pode até ser danosa às células saudáveis. Portanto, um vetor 

bem desenhado tem grande impacto no desempenho da 

transferência gênica e no sucesso da abordagem terapêutica 

(COSTANZI-STRAUSS; STRAUSS, 2015).  

  Portanto, diante da capacidade dos vírus em ligar-se a 

uma célula hospedeira e transferir seu material genético para o 

interior da mesma, são estes organismos atualmente utilizados 

como vetores. Aproveitando a característica peculiar dos vírus, 

os cientistas começaram a modificá-los, de forma que a sua 

capacidade infectante seja mantida no processo de 

modificação, pois, isto permite que o DNA benéfico seja inserido 
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nas células hospedeiras. Os vírus utilizados são os retrovírus, 

os lentivírus, os adenovírus e os adeno-associados (ZALATAN 

et al., 2015; SANTOS et al., 2017; HARDEE et al., 2017). 

Os vetores frequentemente atribuídos àterapia gênica de 

câncer são os Adenovírus, que também são empregados a 

vacinas para expressão de diferentes antígenos. Os vetores de 

adenovírus podem ser defeituosos na replicação, certos genes 

virais essenciais são deletados e substituídos por uma cassete 

que expressa um gene terapêutico estranho. Os vetores que 

são oncolíticos são projetados para se replicarem 

preferencialmente em células cancerígenas e para destruí-las 

através do processo natural de replicação do vírus lítico, no qual 

o vetor reproduz-se utilizando a maquinaria da célula 

hospedeira. Sumariamente, tanto ensaios clínicos como 

estudos clínicos mostram a eficácia do tratamento de câncer 

com o uso do vetor (Adenovírus) viral (WOLD; TOTH, 2013) 

Outra perspectiva é a estratégia de uso do vetor viral 

como o próprio agente de tratamento. Vírus oncolíticos, por 

exemplo, diante da evolução da engenharia genética são 

capazes de restringir a infecção e a replicação, assegurando 

que estes processos ocorram somente em células alvo, como 

células tumorais. Com esta abordagem, a célula tumoral se 

torna uma fábrica de novas partículas virais que são liberadas 

após lise celular. Estas novas partículas, por sua vez, infectam 

mais células tumorais, amplificando o processo lítico e 

consequentemente destruindo as células tumorais. Com esta 

estratégia células saudáveis não são atingidas por vírus 

oncolíticos, que tem preferência apenas por células de câncer 

(COSTANZI-STRAUSS; STRAUSS, 2015). 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 
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 O cenário quanto ao entendimento das relações entre 

microrganismos e hospedeiro necessita de aprofundamentos 

que vão desde o nível molecular ao estudo de relações intra-

microrganismos. Algumas dúvidas provenientes a essas 

relações permanecem de forma intrínseca nos pesquisadores 

da área, especialmente quando levamos a um patamar ainda 

maior, a relação da biota e o câncer. O pouco de entendimento 

que possuímos no momento já nos permite desenvolver 

ferramentas de alto impacto quanto ao tratamento do câncer, 

nos revelando a importância de entendermos de forma 

multifacetada as áreas do conhecimento microbiológico 

esperando que num futuro próximo, essas relações possam 

mostrar-se imensamente disponíveis para tratamentos 

eficazes. 

 

CONCLUSÕES  

 

  Uma vez que o câncer é uma doença considerada 

multifatorial e complexa, em que os mecanismos convencionais 

acarretam grandes efeitos colaterais aospacientes, o uso de 

bactérias através de engenharia genética representa uma 

variante terapêutica muito interessante no tratamento do 

câncer, contribuindo inclusive para avanços nos estudos 

voltados as áreas de medicina e indústria farmacêutica.  
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RESUMO: Psidium guajava apresenta um fruto popularmente 
conhecido como goiaba, é uma espécie da família Myrtaceae 
com origem na América Central. É frequentemente empregada 
na medicina popular para o preparo de chás utilizados no 
tratamento de diversas enfermidades. O objetivo desse estudo 
foi avaliar a atividade antibacteriana in vitro da fração albumina 
obtida das sementes de P. guajava frente à bactérias 
patogênicas. A farinha obtida da trituração das sementes, foi 
submetida à extração utilizando-se Tris-HCl 0,1 M pH 7,4, 
contendo NaCl 0,15 M, sob agitação constante por 24 horas, 
resultando na obtenção do extrato total. Por meio da diálise do 
extrato total obteve-se a fração albumina. A presença de 
lectinas nos extratos foi analisalizada por meio de atividade 
hemaglutinante e o perfil proteico foi verificado por SDS-PAGE. 
As propriedades antibacterianas dos extratos foram testados 
pelo método de microdiluição. Uma maior aglutinação foi 
comprovada macroscopicamente na fração albumina, 
apresentando um teor proteico solúvel superior ao extrato total. 
Os perfis proteicos dos extratos apresentaram massas 



ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DA FRAÇÃO ALBUMINA DE PSIDIUM GUAJAVA 
FRENTE À BACTÉRIAS PATOGÊNICAS 

691 
 

moleculares variando de 12 a 38 kDa. As proteínas presentes 
nos extratos de P. guajava exerceram excelente ação inibitória 
frente a bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, tendo a 
fração albumina apresentado resultados promissores. Estes 
dados abrem a possibilidade de inovação no setor 
farmacêutico, utilizando plantas medicinais de uso popular com 
a perspectiva de produzir novos produtos antibacterianos.  
Palavras-chave: Proteínas. Goiaba. Lectina. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Psidium guajava apresenta um fruto doce popularmente 

conhecido como goiaba, é uma espécie da família Myrtaceae 

com origem na América Central. Durante a época de produção, 

a fruta é consumida in natura ou processada, desempenhando 

grande importância econômica nos países da América Latina, 

África e Ásia (ROJAS-GARBANZO et al., 2017). Dentre a 

família Myrtaceae, a goiabeira é uma das espécies mais 

estudadas, destacando-se a investigação de diversas 

atividades: antimicrobiana (MEHTA et al., 2014) antimutagênica 

(ZAHIN; AHMAD; AQIL, 2016), anti-inflamatória (JANG et al., 

2014) e ação vasorelaxante (RASHEED et al., 2016).  

O Brasil é considerado um grande produtor da goiaba, 

sendo, portanto, um fruto de importância significativa para o 

país, não somente pelo valor nutritivo elevado, mas também 

pela grande aplicação industrial e na medicina popular 

(SILVEIRA et al., 2014). Diversos estudos vem demonstrando 

o potencial da goiabeira como fonte de fibras dietéticas e 

compostos bioativos (ROJAS-GARBANZO et al., 2017; 

BLANCAS-BENITEZ; GONZÁLEZ-AGUILAR; SÁYAGO-

AYERDI, 2017). 
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Folhas de P. guajava são frequentemente empregadas 

na medicina popular para o preparo de chás utilizados no 

tratamento de diversas doenças humanas. Pesquisas recentes 

têm demonstrado as propriedades biológicas presentes nos 

extratos da goiabeira, tais como: antioxidante, antibacteriana, 

antidiabética, antihiperlipidêmica, antimutagênica efeito 

cardioprotetor, antidiarreico e hepatoprotetora (ASHRAF et al., 

2016; NGBOLUA et al., 2018). Também foi relatado que 

extratos de P. guajava apresentam ação hipoglicêmica (CERIO 

et al., 2017; JAGESSAR et al., 2018), ação contra patologias 

metabólicas e resistência à insulina (MATHUR et al., 2015). É 

considerada um dos antioxidantes mais eficazes, sendo 

utilizado no tratamento preventivo de cânceres e na produção 

de placas de gorduras nos vasos sanguíneos (HAIDA et al., 

2015). Tais estudos ressaltam a importância de pesquisas 

sobre as propriedades e atividades biológicas de proteínas 

presentes em plantas medicinais, as quais apresentam uma 

potencial aplicação em tratamentos terapêuticos. 

Proteínas vegetais conhecidas como lectinas, 

apresentam ampla atividade biológica nas diferentes espécies 

onde são encontradas, resultado da sua habilidade de ligar-se 

a glicoconjugados presentes nas superfícies celulares. As 

lectinas vegetais vem demonstrando ação antimicrobiana, 

sendo capazes de inibir o crescimento de uma variedade de 

isolados bacterianos patogênicos, podendo estas proteínas 

serem elencadas como potenciais candidatas para a prevenção 

e tratamento de infecções bacterianas (AWOYINKA et al., 

2013). A exploração das propriedades biológicas dessas 

proteínas podem oferecer uma potencial aplicação comercial e 

de interesse farmacêutico.  
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Diante disso, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar a atividade antibacteriana do extrato total e da fração 

albumina de Psidium guajava frente a bactérias Gram-negativas 

e Gram-positivas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Obtenções das Sementes  

  

A goiaba (Psidium guajava) fisiologicamente madura foi 

coletada na Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços 

Agrícolas (EMPASA) na cidade de João Pessoa- PB. Após o 

processo de retirada da mucilagem e secagem das sementes, 

as mesmas foram trituradas em moinho elétrico tipo Willey até 

a obtenção de uma farinha. 

 

Extração de proteínas solúveis 

 

A farinha obtida após a trituração das sementes foi 

delipidada utilizando-se o solvente apolar hexano, após esse 

processo as proteínas solúveis presentes na farinha foram 

submetidas à extração utilizando-se Tris-HCl 0,1 M pH 7,4, 

contendo NaCl 0,15 M, na proporção de 1:10 (g/mL), sob 

agitação constante por 24 horas para a obtenção do extrato 

bruto, submetido a centrifugação 5000 g por 30 minutos à 4ºC, 

o precipitado foi descartado e o sobrenadante denominado 

extrato total, foi dialisado para obtenção da fração albumina, em 

seguida ambos os extratos foram liofilizados e armazenados até 

o momento de uso. 

 

Teor de proteínas solúveis 
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Os teores de proteínas solúveis do extrato total e da 

fração albumina foram determinados por meio do método 

desenvolvido por Bradford (1976), usando a albumina sérica 

bovina como padrão. O experimento consistiu em adicionar 100 

μl de NaCl 0,15 M, em tubos de ensaio, e em seguida 

acrescentou-se 100 μl de amostra, realizando uma diluição 

dupla-seriada e por fim adicionou-se 2,5 mL do reagente de 

Bradford, depois de 10 minutos foi realizada a leitura dos tubos 

em espectrofotômetro a 595 nm. 

 

Atividade hemaglutinante 

 

A atividade hemaglutinante do extrato total e da fração 

albumina foi determinada por meio de diluições dupla-seriadas 

com NaCl 0,15 M, a 100 μL de cada diluição foi adicionado igual 

volume de uma suspensão de eritrócitos de coelhos a 3% em 

NaCl 0,15 M. Posteriormente, os tubos de ensaio foram 

encubados em estufa a 37ºC durante 30 minutos, seguido de 

repouso à temperatura ambiente por mais 30 minutos para 

observação dos resultados. 

 

Teste de especificidade por açúcar 

 

O teste para determinar a especificidade da lectina por 

açúcar consistiu em adicionar 50 μL de uma solução de NaCl 

0,15 M, seguido pela adição de 50 μL do açúcar realizando uma 

diluição dupla-seriada, em seguida adicionou-se 50 μL da 

fração albumina da goiaba, a mistura foi incubada em estufa a 

37ºC por 30 minutos, seguidos de outros 30 minutos a 

temperatura de 25ºC. Após isso, foram adicionados 100 μL de 
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uma suspensão de hemácias a 3%, e a mistura foi deixada em 

uma estufa a 37ºC por 30 minutos, seguidos de outros 30 

minutos a temperatura de 25ºC para observação dos 

resultados. 

 

Eletroforese SDS-PAGE 

 

O perfil proteico, presente no extrato total e na fração 

albumina, foi caracterizado por eletroforese em gel de 

poliacrilamida na presença de dodecil sulfato de sódio, SDS-

PAGE (Sistema Loccus Biotecnologia. Model: Vert-i10). 

O gel de aplicação foi preparado na concentração de 

3,5% de poliacrilamida em tampão Tris-HCl 0,5M, pH 6,8 e SDS 

a 1%, enquanto que o gel de separação foi preparado na 

concentração de 15% de poliacrilamida em tampão Tris-HCl 

3M, pH 8,8 e SDS a 1%.  

Os extratos liofilizados foram diluídos em tampão Tris-

HCl 0,625 M, pH 6,7, contendo SDS a 2%, glicerol a 10% e β-

mercaptoetanol 5% e azul de bromofenol 0,02% na proporção 

de 5 mg/200 µL, passaram por desnaturação térmica a 100°C 

durante 10 minutos, em estufa, e centrifugados por 1 minuto. 

Alíquotas de 10 µL foram aplicadas nos poços do gel. A corrida 

foi realizada sob as condições de 200 V, 25 mA e 15 W. O 

tampão de corrida utilizado foi previamente preparado com 

glicina 0,2 M; tris 0,025 M e SDS 10%, com pH ajustado para 

8,3. 

Ao final das corridas, os géis foram fixados com TCA 

10% durante 40 minutos e corados com Coomassie brilliant blue 

R-250 a 0,005% overnight. O corante foi removido com água 

destilada morna. Os marcadores proteicos utilizados 

apresentava padrões moleculares de 225, 150, 102, 76, 52, 38, 
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31, 24, 17 e 12 kDa (Amersham ECL Rainbow Marker - Full 

Range). 

 

Atividade antibacteriana 

 

Para o teste antibacteriano foram utilizadas oito cepas, 

sendo as Gram-negativas: Salmonella spp 29, Escherichia coli, 

Acinetobacter baumannii HSI3, Pseudomonas aeruginosa 

HSI4, Klebsiella pneumoniae HSI2 e Gram-positivas: Listeria 

monocytogenes ATCC7644, Staphylococcus aureus 

ATCC27664 e Staphylococcus aureus ATCC9.12415D. As 

cepas utilizadas fazem parte da coleção de microrganismos do 

Laboratório de Bioquímica Genética e Radiobiologia (BIOGER) 

da Universidade Federal da Paraíba. O inóculo bacteriano foi 

padronizado para a escala de Macfarland de 0,5, 

correspondente a aproximadamente 1,5 x 108 unidades 

formadoras de colônias (UFC)/mL. 

Para a realização do teste foi utilizada a técnica de 

microdiluição descrita por Zogda e Porter (2001), com 

modificações. O extrato total e a fração albumina liofilizados 

foram diluídas em água destilada na proporção de 3mg/mL e 

filtrados em filtros de 0,22 μm. O teste foi realizado em 

microplacas de 96 poços estéril, onde distribuiu-se 90 μL de 

uma mistura de caldo Mueller Hinton (MH), 90 μL dos extratos 

(1:1) em diluição seriada e 10 μL de suspensão bacteriana em 

cada poço. Preparou-se o controle negativo apenas com meio 

de cultura e o controle de crescimento com meio de cultura e 

bactéria. O material foi incubado a 37ºC e realizada leitura por 

18 horas, em espectofotômetro no comprimento de onda de 630 

nm.  
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Análise estatística  

 

Os testes foram realizados em triplicata e os resultados 

obtidos da atividade antibacteriana foram submetidos ao teste 

t-Student, visando identificar diferenças significativas entre as 

médias das absorbâncias, usando o programa estatístico 

GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Software Inc., San Diego CA, 

USA). A significância foi estabelecida com p <0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Atividade hemaglutinante 

 

A presença da lectina no extrato total e na fração 

albumina de sementes de P. guajava foi identificada por meio 

do ensaio de atividade hemaglutinante utilizando-se eritrócitos 

de coelho a 3%. Uma maior aglutinação foi comprovada 

macroscopicamente na fração albumina, assim como relatado 

para outras espécies pertencentes à família Myrtaceae. Nos 

estudos de Brustein e colaboradores (2012), foi descrito a 

presença de atividade hemaglutinante para sementes de 

Eugenia melacenncis. A lectina presente no extrato de 

sementes de E. melacenncis, aglutina eritrócitos de humanos e 

coelhos tratados com glutaraldeído. Outros trabalhos com 

lectinas vegetais também relatam a hemaglutinação da fração 

albumina (SHARMA; KATRE; SURESH, 2015).  

De acordo com Dias e colaboradores (2015), as lectinas já 

foram encontradas em diversos grupos de plantas, incluindo as 

mono e dicotiledôneas, estando distribuídas pelos tecidos 

vegetais, folha, casca, caule, bulbo, raiz, sementes, fruto, látex, 
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nódulos, seiva, rizoma, tubérculos, flores e até nos ovários. As 

lectinas se encontram distribuídas nas mais diferentes 

localizações celulares, exercendo propriedades moleculares 

também distintas. Tais proteínas são de extrema importância 

para as plantas, uma vez que se encontram envolvidas nos 

mecanismos de defesa contra patógenos. 

 

Teste de inibição por açúcar 

 

Por meio do teste de inibição por açúcar a lectina da 

Psidium guajava apresentou especificidade pelos carboidratos 

glicose e frutose. Esses resultados corroboram com o trabalho 

de Une e colaboradores (2018), onde constatou-se que a lectina 

da Canavalia gladiata, pertencente a classe Magnoliopsida, 

mesma classe da Psidium guajava, também apresentou 

especificidade pela glicose. De forma semelhante, no trabalho 

de Monte e colaboradores (2014), observou-se a afinidade pela 

frutose demonstrada pela lectina da Abelmoschus esculentus, 

que também pertence a classe Magnoliopsida. 

 

Teor de proteínas solúveis 

 

A partir da quantificação foi observado que os extratos 

apresentaram diferentes concentrações de proteínas solúveis 

(1mg/mL), o extrato total correspondeu a 0,191 mg/mL e para a 

fração albumina obteve-se uma concentração de proteínas 

solúveis mais expressiva 0,346 mg/mL.  

 

Eletroforese SDS-PAGE 
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Por meio da Figura 1, pode-se observar o perfil proteico 

presente em P. guajava, onde o extrato total (1) apresenta uma 

massa molecular que varia de 12 a 38 kDa e a fração albumina 

(2), uma massa molecular variando de 24 a 38 kDa. Além disso, 

pode-se constatar que houve uma redução do número de 

bandas quando comparado o perfil proteico da albumina com o 

extrato total, o qual apresenta duas bandas (B e D) que não 

estão presentes na fração. Resultados semelhantes não foram 

encontrados na literatura. 

 

Figura 1: Eletroforese em SDS-PAGE. Extrato toral (1), fração 
albumina (2) e marcador molecular (3). 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade antibacteriana 

 

A partir dos resultados obtidos nos testes antibacteriano, 

foi possível observar que as cepas utilizadas apresentaram 

diferentes tempos de inibição frente ao extrato total e a fração 
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albumina, como mostra a Figura 2. Para a cepa Salmonella 

spp.29, obteve-se inibição significativa a partir de 7 horas em 

incubação a 37ºC, tanto para o extrato total quanto para a 

fração albumina. O tempo de inibição do crescimento 

bacteriano para E. coli foi após aproximadamente 10 horas de 

incubação para ambas as amostras.  

 

Figura 2: Atividade inibitória do extrato total e da fração 
albumina frente as cepas Salmonella spp29 (A), Escherichia coli 
(B). (*p < 0.05). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com a Figura 3, a inibição de S. aureus 

ATCC912415D se deu apenas na presença da fração albumina 

no intervalo de 10 a 15 horas de incubação. Para S. aureus 

ATCC27664 a inibição ocorreu após 12 horas para ambas as 

amostras.  
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Figura 3: Atividade inibitória do extrato total e da fração 
albumina frente as cepas Staphylococcus aureus ATCC 
912415D (A) e Staphylococcus aureus ATCC27664 (B). (*p < 
0.05). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Para o teste realizado com Listeria monocytogenes 

apenas a fração albumina apresentou uma inibição significativa 

após 8 horas de incubação. O tempo de inibição do crescimento 

de A. baumannii se deu a partir de 10 horas para ambas as 

amostras (Figura 4). Não houve atividade inibitória significante 

para P. aeruginosa. Para a cepa K. pneumoniae a inibição 

ocorreu a partir de 6 horas para extrato total e após 8 horas para 

fração albumina (Figura 5). 
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Figura 4: Atividade inibitória do extrato total e da fração 
albumina frente as cepas Acinetobacter baumannii HSI3 (A), 
Listeria monocytogenes ATCC 7644 (B). (*p < 0.05). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Figura 5: Atividade inibitória do extrato total e da fração 
albumina frente as cepas Pseudomonas aeruginosa HSI4 (A) e 
Klebsiella pneumoniae HSI2 (B). (*p < 0.05). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Resultados semelhantes foram relatados por Oliveira e 

colaboradores (2008), onde foi descrita a inibição de E. coli e S. 

aureus por Eugenia uniflora L. também pertencente à família 

Myrtaceae. Silva e colaboradores (2016) demonstraram que o 

extrato das folhas de Psidium guajava apresenta ótima 

atividade inibitória para bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas, corroborando com os resultados encontrados no 

presente estudo.  

Espécies pertencentes a família Myrtaceae 

desempenham uma ótima atividade bacteriostática frente a 

cepas Gram-negativas como E. coli e Gram-positivas como S. 

aureus (SIDDIQUE et al., 2015). Segundo Carvajal e 

colaboradores (2016), o extrato de Myrcianthes hallii, espécie 

pertencente à família Myrtaceae, possui uma capacidade 

inibitória excelente. Sendo capaz de inibir bactérias 

independentemente de seus mecanismos de resistência. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados, é possível confirmar a 

presença de lectinas no extrato total e na fração albumina de 

Psidium guajava, as proteínas presentes nos extratos possuem 

peso molecular entre 12 e 38 kDa. Tais proteínas exercem uma 

excelente ação inibitória para bactérias Gram-negativas e 

Gram-positivas, tendo a fração albumina apresentado melhores 

resultados. Estes dados abrem a possibilidade de inovação no 

setor farmacêutico, utilizando plantas medicinais de uso popular 

com a perspectiva de produzir novos produtos antibacterianos. 
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RESUMO: A utilização irracional de fármacos com ação 
antimicrobiana tem conduzido a multirresistência microbiana 
ocasionando uma grave problemática no âmbito da saúde 
pública mundial. Nesta perspectiva, tem crescido  o número de 
pesquisas por novas alternativas de terapias que possibilitem 
combater as infecções causadas por micro-organismos 
resistentes aos antimicrobianos usuais, como por exemplo, 
extratos vegetais. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho 
foi investigar o potencial antibacteriano de cascas de 
Anacardium occidentale L. sobre  Bacillus subtilis. A 
identificação da espécie (Anacardium occidentale Linn) foi 
realizada no herbário do Intituto Agronômico de Pernambuco 
(IPA). Posteriormente, para investigação antimicrobiana, 
realizou-se a coletou das cascas de cajueiro, em Garanhuns – 
PE – Brasil, tendo-se como base para a introdução da pesquisa, 
levantamento prévio de informações etnobotânica do vegetal 
em comunidades quilombolas localizadas na zona rural do 
município de Garanhuns – PE, em conformidade com as 
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exigências legais do Comitê de Ética naquele período. Obteve-
se o extrato bruto etanólico para triagem antimicrobiana, a qual 
foi conduzida pela metodologia de difusão em ágar por discos. 
Verificou-se que o extrato etanólico das cascas de A. 
occidentale apresentou atividade antibacteriana em todas as 
concentrações testes sobre a cepa referência. Desta forma, o 
uso de extratos vegetais com propriedades antimicrobianas 
mostra-se como uma alternativa promissora para o 
desenvolvimento de fitoterápicos com ação antimicrobiana. 
Palavras-chave: Multirresistência microbiana. Extratos 

vegetais. Ação antimicrobiana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O impacto da crescente resistência dos micro-

organismos a antibióticos e substâncias sanitizantes, seja pela 

utilização generalizada, ou pouco criteriosa, para fins 

terapêuticos e profiláticos, intensificou a pesquisa para o 

desenvolvimento de novas drogas que sejam capazes de 

combater as estratégias de adaptação que esses organismos 

elaboram (VIEIRA; VIEIRA, 2017). Silva e colaboradores (2018) 

também enfatizam que conforme mostram estudos é cada vez 

mais irrefutável a assertiva, de que o mau uso de 

antimicrobianos é o principal responsável pela seleção de 

resistência microbiana. 

 Nesse intuito, a multirresistência microbiana crescente é 

considerada atualmente um dos maiores problemas mundiais 

em saúde pública, a qual pode ser compreendida, 

principalmente, pela correlação temporal entre a 

comercialização de novos agentes e o posterior 

desenvolvimento de resistência de patógenos aos mesmos 

(GARCIA-MIGURA et al., 2014; NUNES et al., 2017). Diante de 
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tal problemática tem-se o alarmante fato, evidenciado por 

Botelho; Martins e Reis (2018), de que o processo de 

aparecimento da resistência microbiana é muito rápido 

comparado ao processo de desenvolvimento de novos 

fármacos, estando a perspectiva de uso de drogas 

antimicrobianas no futuro, incerta. Dessa forma, torna-se 

indiscutível a necessidade urgente da implementação de 

estratégias de incentivo à pesquisa e priorização para o 

desenvolvimento de medicamentos, no intuito de diminuir a 

desproporção em relação à carga de doença infecciosa e 

contribuir para o desenvolvimento de medicamentos 

antimicrobianos inovadores necessários ao quadro 

epidemiológico global da emergência da resistência microbiana 

em curso (BOTELHO; MARTINS; REIS, 2018). 

Nesta perspectiva, vários estudos têm sido 

desenvolvidos e direcionados à investigação de novos agentes 

antimicrobianos em extratos vegetais, bem como em outras 

fontes de produtos naturais, com o objetivo de descobrir 

antimicrobianos com ação similar aos tradicionalmente 

utilizados, mas com maior efetividade contra a resistência de 

micro-organismos patogênicos, menor toxicidade e com menor 

impacto ambiental. No tocante a bioprospecção de novos 

fitoterápicos, os estudos conduzidos por diversos autores 

(VANIN, 2014; BRAQUEHAIS et al., 2016; CARVALHO, 2017; 

PONTES et al., 2018), comprovaram o efeito antimicrobiano de 

várias plantas. Além de representarem escolhas menos 

agressivas e de menor custo aos usuários, conforme afirmam 

Guimarães et al. (2017). 

Em relação à atividade antimicrobiana de extratos de 

plantas, estudos prévios comprovaram a eficácia de extratos e 

compostos isolados de espécies da família Anacardiaceae, 
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como de Anacardium occidentale, com o uso de diferentes 

solventes (etanol, etanol-água, metanol e acetona) sobre o 

crescimento de inúmeras espécies de micro-organismos 

patogênicos (VIEIRA et al.; 2014).  

 Nessa incursão, Anacardium occidentale (Linn), 

popularmente conhecida como cajueiro, é uma espécie arbórea 

nativa originária do Brasil, encontrada naturalmente nos biomas 

do Cerrado e Caatinga, e na Amazônia.  É reconhecida na 

medicina popular, principalmente, no nordeste brasileiro, por 

inúmeras aplicações terapêuticas, tais como: aliviar dor de 

dente, anti-inflamatório para gengiva e garganta, bronquites, 

artrites, cólicas intestinais, icterícia, contra diabetes, asma e até 

mesmo usado como afrodisíaco (SILVA; ALMEIDA, 2013; 

FREIRE et al.; 2017). 

Diante do contexto acima exposto, a presente pesquisa 

teve como objetivo investigar a atividade antibacteriana de 

extratos etanólicos das cascas de Anacardium occidentale 

frente Bacillus subtilis através da metodologia de difusão em 

ágar por disco. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As cascas da espécie vegetal de uso medicinal foi 

selecionada para o desenvolvimento desta pesquisa a partir de 

informações etnobotânicas adquiridas em estudo prévio por 

meio de entrevista semiestruturada com moradores de 

comunidades quilombolas localizadas no município de 

Garanhuns - PE, conforme consta os dados organizados na 

Tabela 1 que segue abaixo, em concordância com as 

exigências legais junto ao Comitê de Ética (CAAE No 

24906014.9.0000.5207), naquele ano.  
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Tabela 1. Dados etnobotânicos da espécie selecionada para o 

estudo, adquiridos em entrevista semiestruturada com 

moradores de comunidades quilombolas em área rural 

localizada no município de Garanhuns – PE, 2014. 

 

Espécie 

vegetal 

 

Família 

 

 

Nome 

local 

 

 

Indicações 

terapêuticas 

 

Forma de 

uso 

 

Parte 

utilizada 

 

Anacardium 

occidentale 
Anacardiaceae Cajueiro 

Anti-

inflamatório, 

cicatrizante 

Decocção Cascas 

      

Fonte: Produção do autor (2018). 

 

O material vegetal foi coletado na zona rural do município 

de Garanhuns, durante o ano de 2014, e a identificação 

botânica foi realizada por Maria Olívia de Oliveira Cano, 

especialista, botânica do Instituto Agronômico de Pernambuco 

(IPA). Material testemunho encontra-se depositado como 

documento taxonômico no herbário do IPA localizado na região 

metropolitana de Recife - PE sob o número 80723. 

Para a preparação do extrato etanólico foram obtidos 

fragmentos de pequenas dimensões das cascas em moinho de 

facas,e logo após, a amostra pulverizada foi submetida a 

extração em 100 mL de etanol (EtOH) P. A., permanecendo em 

procedimento extrativo por 72h. Posteriormente, o líquido 

extrativo foi concentrado em rotaevaporador sob pressão 

reduzida à 40 ºC para eliminação do solvente orgânico. Ao final 

obteve-se um líquido viscoso, o qual foi transferido para 

recipiente de vidro, tarado e levado para armazenamento em B. 

O. D. (Demanda Bioquímica de Oxigênio), para melhor 

evaporação. 
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A cultura de micro-organismo foi mantida em freezer em 

solução de glicerol e ágar nutriente (AN), obedecendo a 

seguinte proporção para preservação da mesma: 850µL de 

inóculo para 150 µL do glicerol. A amostra foi recuperada em 

caldo Mueller-Hinton (MH), e incubada sem agitação durante 24 

horas a 37°C. Posteriormente, o inóculo foi repicado em placas 

de ágar Mueller Hinton (AMH) 24 horas antes do teste. Foram 

preparadas suspensões de cultura, diluídas em solução salina 

0,85% utilizando a escala de 0,5 de MacFarland até a obtenção 

de aproximadamente 1,5 × 108 Unidades Formadoras de 

Colônia (UFC.mL-1). 

Os testes foram realizados na Universidade de 

Pernambuco - UPE, Campus Garanhuns, com cepa de 

referência de Bacillus subtilis UFPEDA, cedida pelo 

Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE. Os extratos vegetais obtidos foram 

diluídos com água destilada estéril e dimetilsulfóxido (DMSO) 

na proporção de 1:1, 500 µL de água e 500µL de DMSO e 

avaliados nas concentrações de de 10 mg/mL e 50 mg/mL. 

Foi utilizada a metodologia de difusão em ágar por disco, 

realizada seguindo as recomendações do CLSI (2009a). Como 

padrão antimicrobiano foi empregado Cefalexina 100 mg/mL, 

que é um antibiótico utilizado amplamente (CLSI, 2009b). Como 

controle do diluente foi utilizado uma solução de DMSO 2,5%. 

Previamente à realização dos experimentos, as 

amostras bacterianas foram recuperadas em caldo Brain Heart 

Infusion (BHI) a 36°C por 18 horas. Avaliou-se a suscetibilidade 

antimicrobiana de acordo com o método de disco-difusão, de 

acordo com recomendações do Clsi (2009a), com adaptações. 

Para tal, discos estéreis de papel filtro (6 mm) receberam uma 

alíquota de 10 μL do extrato bruto etanólico a ser testado e, em 
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seguida, o disco foi aplicado com pinça estéril sobre uma placa 

de Petri contendo ágar Mueller-Hinton (MH), previamente 

inoculada com o micro-organismo a ser testado. Para o teste de 

difusão em disco foram considerados com atividade inibitória os 

halos com diâmetro ≥ 6 mm. 

As medidas dos halos de inibição do crescimento 

microbiano pela técnica de difusão em ágar por disco foram 

mensuradas com auxílio de uma régua milimetrada. Utilizou-se 

a média do diâmetro dos halos na concentração de 10 mg/mL 

e 50 mg/mL, e os resultados foram expressos como as médias 

dos halos encontrados em triplicata. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A avaliação da atividade antibacteriana, pelo método de 

difusão em ágar por disco, foi realizada seguindo o critério 

adotado por Oliveira e colaboradores (2011): de 7 mm a 13 mm 

de halo de inibição (HI) como sendo moderada atividade 

antibacteriana, acima de 13 mm elevada atividade, até 7 mm 

pouca atividade e 0 mm ausência de atividade. Portanto, os 

resultados obtidos dos ensaios biológicos de atividade 

antimicrobiana representados nas Figuras 1 e 2, e sumarizados 

na Tabela 2, podem ser considerados moderados para ambas 

as concentrações testes do extrato etanólico de A. occidentale 

e elevada atividade antibacteriana para a Cefalexina, tendo 

ausência de atividade para o dimetilsufóxido (Tabela 2). 
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Figura 1. Formação de halos de inibição de crescimento de 
Bacillus subtilis em ensaio com o extrato etanólico das cascas 
de Anacardium occidentale na concentração de 50 mg e 10 mg, 
respectivamente, ambas as concentrações em triplicata (1,2,3). 

Fonte: Produção do autor (2017). 

 

Bacillus subtilis UFPEDA 

1 

2 

3 
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Figura 2. Formação de halos de inibição de crescimento de 
Bacillus subtilis em ensaio com a Cefalexina, antibiótico padrão, 
cujo efeito inibitório foi avaliado na concentração de 100 mg/mL, 
procedimento realizado em triplicata (1,2,3). 
 

Fonte: Produção do autor (2017). 
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Tabela 2. Médias (mm) ± desvio padrão (D.P) dos diâmetros 

dos halos de inibição de crescimento da bactéria Bacillus 

subtilis submetida à exposição do extrato etanólico das cascas 

de Anacardium occidentale in vitro, obtidos pela metodologia de 

disco. 

Amostras                     Concentrações Método de difusão em ágar 

Dimetilsulfóxido* Comercial 2,5% 0,00 ± 0,00 

Cefalexina* 100 mg/mL 19,67 ± 0,14  

Cajueiro 
10 mg/mL 9,69 ± 0,51  

50 mg/mL 10,63 ± 0,27 

Nota: “*” Representa os controles negativo e positivo, respectivamente; Sem 
atividade antibacteriana (HI = 0 mm); Pouca atividade antibacteriana (0 mm < HI < 7 
mm); Moderada atividade antibacteriana (7 mm ≤ HI ≤ 13 mm); Elevada atividade 
antibacteriana (HI > 13 mm. Fonte: Produção do autor (2018). 

 

Em relação ao antimicrobiano comercial utilizado como 

controle positivo, a cefalexina, foi capaz de inibir o crescimento 

microbiano na concentração de 100 mg/mL (Figura 2), 

demonstrando menor desempenho em relação aos extratos 

etanólicos de A. occidentale que apresentaram inibição do 

crescimento bacteriano nas concentrações de 10 mg/mL e 50 

mg/mL (Tabela 2).   

Dessa forma, os resultados acima apresentados da 

avaliação antimicrobiana sugerem que o extrato de A. 

occidentale poderia ser utilizado no controle de infecções 

causadas por  B. subtilis, sendo necessário contudo, as 

análises para determinação da concentração inibitória mínima 

(CIM), uma vez que esta pesquisa tratou-se de uma triagem 

antibacteriana. 
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Nessa perspectiva, um estudo demonstrou que a 

exposição ao grupo de antibióticos tiopeptídicos induzem em B. 

subtilis a formação de biofilme (BLEICH et al., 2015). Os autores 

esclarecem que os antibióticos nas concentrações sub-

inibitórias podem desencadear respostas não desejadas em 

patógenos humanos, como fatores de virulência e formação de 

biofilme.  

A formação de biofilmes durante o processo infeccioso 

representa uma forma de resistência dos micro-organismos, 

desafiando a eficiência do arsenal terapêutico convencial 

disponível no combate e controle destas formas patogênicas. 

Assim, a introdução de pesquisas que busquem eficazes 

alternativas terapêuticas para atuarem sobre esses grupos de 

micro-organismos patogênicos têm ampla relevância. Além 

disso, pesquisadores alertam para a escassez na descoberta 

de novos antimicrobianos (JINDAL; PANDYA; KHAN, 2015). 

Ao que se refere à atividade antibacteriana de extratos 

das cascas de A. occidentale registrada neste estudo, pode 

está associada à composição química de seus extratos, 

reportados em alguns trabalhos como ricas fontes de 

constituintes de natureza fenólica (SILVA; ALMEIDA, 2013). 

Segundo levantamento bibliográfico realizado por Freire 

et al. (2017), estudos disponíveis na literatura sobre a espécie 

medicinal A. occidentale, demonstram potencial antimicrobiano 

desta frente espécies de bactérias e fungos que podem causar 

afecções orais, relacionando esta propriedade à presença de 

taninos. 

Em menção ao mecanismo de ação antimicrobiana dos 

compostos fenólicos, presentes nas cascas da espécie vegetal 

em estudo, estes metabólitos podem atuar sobre a membrana 

bacteriana, conforme discorre Silva e Almeida (2013), por 
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intermédio da complexação de proteínas extracelulares, 

podendo justificar, desta maneira, a correlação entre as 

atividades terapêuticas atribuídas à A. occidentale  pelos 

saberes tradicionais, principalmente efeitos anti-inflamatórios, 

cicatriantes e afins, à ação destes compostos.  

De acordo com estudo conduzido por Silva e 

colaboradores (2007), A. occidentale apresentou  atividade 

antimicrobiana contra outras bactérias gram-positivas, 

linhagens de Staphylococcus aureus de origem humana 

hospitalar resistentes (MRSA) e sensíveis a meticilina (MSSA), 

concluindo que  esta espécie apresentou-se como uma eficaz 

alternativa terapêutica para infecções provocadas por 

Staphylococcus aureus, e que adicionalmente é de baixo custo 

e de fácil acesso a população, tendo em vista que já está 

difundido seu uso na medicina popular. 

Em outro estudo, desenvolvido por Ribeiro (2016), 

observou-se efeito antibacteriano em todos os extratos testados 

das cascas do caule de A. occidentale frente às linhagens de 

bactérias Gram-positivas (Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus aureus MRSA, Streptococcus mutans, S. 

saprophyticus e S. epidermidis) com MIC’s variando de 62,5 

μg/mL a 2000 μg/mL, demonstrando ainda, potencial biológico 

como candidata a gerar bioproduto.  

Dessa forma, os resultados da presente pesquisa 

corroboram à atividade antimicrobiana dos estudos acima 

supracitados com esta espécie, pois a maioria das pesquisas 

utilizou o extrato das cascas do caule de A. occidentale para os 

testes antimicrobianos. 

É importante ressaltar, contudo, que existem diversos 

métodos para avaliar a atividade antimicrobiana de extratos, 

frações, óleos e substâncias isoladas de plantas, e que estes 
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apresentam  as suas vantagens, desvantagens e fatores 

interferentes, que podem influenciar nos resultados 

encontrados em ensaios antimicrobianos de produtos naturais 

(AMPARO et al.; 2018), sendo necessário, como pesquisador, 

estar atento as particularidades de cada um, para a escolha do 

método mais pertinente à cada tipo de pesquisa.  

Diante do exposto, Pinto e colaboradores (2014) e 

Amparo e seus colaboradores (2018) apontam que não existe 

padronização de um método para a avaliação de ensaios 

antimicrobianos utilizando extratos de plantas, devido às 

variações, como técnica aplicada, micro-organismos e cepas 

utilizadas, concentração do inóculo, meio de cultura e 

características dos extratos, podendo desta maneira, gerar 

discrepâncias em relação às pesquisas acerca da atividade 

antimicrobiana no que tange à comparação de resultados 

obtidos por diferentes pesquisadores, que avaliam a mesma 

amostra com diferentes metodologias. Contudo, ambos os 

pesquisadores supracitados concluem que os métodos mais 

utilizados e recomendados são difusão em ágar, para triagem 

da atividade, estando o nosso estudo de acordo com esta 

recomendação por se tratar de uma triagem antimicrobiana, e 

microdiluição, para determinação da CIM. Esta última técnica, 

conforme Pinto e colaboradores (2014), se apresenta como 

melhor opção para determinar a atividade antimicrobiana, por 

fornecer dados quantitativos, além de ser mais confiável e 

econômico para determinar a atividade antimicrobiana dos 

extratos vegetais. Portanto, sugere-se para continuidade desta 

pesquisa  a aplicação da metodologia de microdiluição para a 

determinação da CIM do extrato etanólico da espécie medicinal 

em estudo.  
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Dentro desse contexto, Filho (2015) ainda reúne e chama 

a atenção dos pesquisadores para outras variáveis que podem 

interferir em relação à variabilidade da atividade biológica de 

plantas ou no conteúdo de metabólitos secundários destas, e 

portanto, devem ser consideradas para a análise de amostras 

(extratos, frações), enfatizando sobre alguns desses fatores, 

que não devem passar despercebido, como: falta de 

reprodutibilidade dos testes biológicos selecionados, por 

exemplo, problemas com os animais utilizados, com os 

equipamentos, como o uso de extratos ora com água, ora sem, 

modificando a concentração da massa a ser usada, etc.; 

diferentes coletas do material vegetal, sem considerar, por 

exemplo, o estágio de crescimento da planta e a influência dos 

fatores ambientais na biossíntese dos metabólitos secundários, 

como clima, tipo de solo, além da variação sazonal, constituição 

química. 

Neste contexto, afim de se evitar fatores interferentes 

nos resultados, realizou-se a inclusão de um controle negativo 

da forma de solubilização das amostras, o dimetilsulfóxido 

(DMSO), com quantificação do crescimento microbiano (Tabela 

2), verificando-se ausência de inibição microbiana, isso porque 

o agente solubilizador pode inibir o crescimento microbiano e 

levar a resultados falso-positivos, ainda que a inibição ocorra 

em menores intensidades no experimento (AMPARO et al.; 

2018). 

Por fim, é importante destacar que os resultados dos 

testes realizados com os extratos de A. occidentale 

demonstraram atividade antimicrobiana através de uma mistura 

complexa de metabólitos secundários, de forma que o presente 

estudo pode ser aprofundado visando a identificação e 

isolamento desses princípios ativos em estudos posteriores 
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para comprovação da atividade e mesmo determinar o 

mecanismo de ação antibacteriana. 

Não foram encontradas publicações referentes à 

atividade antibacteriana das cascas de A. occidentale com a 

utilização de métodos de difusão em ágar frente ao micro-

organismo referência, consequentemente, não foi possível 

comparar os resultados obtidos pelo método de difusão em ágar 

por discos dos extratos desta espécie, sendo portanto, este 

estudo até o presente momento, pioneiro. 

 

CONCLUSÕES  

 

O uso etnomedicinal de A. occidentale confirma a sua 

eficácia comprovada a sua ação antibacteriana no presente 

estudo. Contudo, acredita-se que o isolamento de novos 

princípios ativos a partir dessa espécie seria de grande 

importância científica, contribuindo assim, com o 

desenvolvimento de novos agentes fitoterápicos de qualidade e 

com o mínimo de efeitos colaterais possíveis frente ao 

tratamento de enfermidades causadas por micro-organismos, 

principalmente espécies resistentes.  

Por fim, sugere-se a realização de futuros ensaios com 

os extratos de A. occidentale para determinar a concentração 

inibitória mínima (CIM), pela técnica de microdiluição em ágar, 

conforme recomendação da literatura revisada, e outros 

ensaios microbiológicos pré-clínicos, como toxicológicos, e a 

avaliação da sua eficácia clínica em inibir o crescimento 

bacteriano, uma vez que os ensaios clínicos são necessários 

para verificar a eficácia clínica dos produtos fitoterápicos, visto 

que há número maior  de pesquisas para o estudo in vitro com 

A. occidentale de acordo com a literatura consultada. 
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RESUMO: As micoses superficiais são infecções fúngicas que 
atingem a camada mais superficial da pele e seus anexos, estas 
infecções estão entre as principais causas de consultas 
dermatológicas, acometendo grande parte dos indivíduos em 
algum momento da vida. Dentre as micoses superificias, as 
dermatofitoses tem ocorrência mundial, sendo predominante 
em países de clima tropical e subtropical. A quantidade de 
antifúngicos eficazes e disponíveis comercialmente para o 
tratamento destas infecções fúngicas são bastante 
preocupantes. Com base no exposto, a pesquisa teve como 
objetivo avaliar a atividade antifúngica in vitro de derivados 
tiofênicos frente a agentes dermatofíticos. Foram analisados 
vinte e um isolados viáveis estocados na Coleção de 
Cultura/URM do Departamento de Micologia da UFPE. Foi 
realizado o teste de sensibilidade in vitro para determinar o 
potencial antifúngico de dois derivados de tiofenos (NTT-1, 
NTT-2). O cetoconazol, foi utilizado como antifúngico de 
referência. Foi possível determinar a concentração inibitória 
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mínima (CIM) das moléculas frente aos 11(52,38%) isolados, as 
moléculas apresentaram igual potencial antifúngico, no entanto 
a NTT-1 apresentaram os menores CIMs, quando comparado 
aos CIMs do NTT-2. Com isso, conclui-se que as duas 
moléculas dos derivados de tiofenos testadas, apresentam 
potencial antifúngico e pode a vir se tornar mais uma alternativa 
antifúngica, no entanto, é necessário estudos subsequentes 
clínicos e toxicológicos destas moléculas para verificar a 
veracidade de sua atividade antifúngica. 
Palavras-chave: Atividade antifúngica. Dermatofitose. 

Derivados de tiofenos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os dermatófitos são fungos filamentosos, considerados 

patogênicos, pois degradam e utilizam a queratina presentes na 

pele, pelo e unha como fonte de alimento causando assim, uma 

infecção superficial conhecida como dermatofitose ou tinhas, 

que pode acometer o homem ou até mesmo outros mamíferos. 

Estes fungos possuem distribuição geográfica bastante variável 

que depende de região para região e são comumente 

classificados em três gêneros: Trichophyton, Epidermophyton e 

Microsporum. Há pouco mais de 40 espécies de dermatófitos 

dentre os gêneros que podem afetar os seres humanos, e 

muitos destes pode causar infecção em mais de um local no 

corpo (CHIACCHIO et al., 2014; WHITE et al., 2014).  

A dermatofitose é uma infecção fúngica superficial 

considerada a mais frenquente dentre as micoses causadas por 

fungos filamentosos, afetando aproximadamente 25% da 

população mundial (PERES et al., 2010), tendo diversos fatores 

que influenciam no desenvolvimento da dermatofitose, tais 
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como variações de clima, idade, fatores socioeconômicos, estilo 

de vida, além do convívio com animais domésticos.  

Estima-se que 30 a 70% da população adulta são 

hospedeiros assintomáticos, aumentando o número de casos 

com o decorrer dos anos (PERES et al., 2010). Na região 

Amazônica, existe um alto índice destas infecções micóticas 

superficiais, isto pode ser atribuído aos fatores ambientais da 

região, como a alta temperatura e umidade, além das condições 

sociais humanas que favorece o desenvolvimento e 

disseminação destes fungos e consequentemente da doença 

(PIRES et al., 2014).  

As dermatofitoses não são consideradas infecções 

oportunistas, podendo comprometer tanto 

imunocomprometidos, como imunocompetentes. Eles são 

considerados incapazes de penetrar nas camadas mais 

profunda da pele: derme e a hipoderme, bem como em órgãos 

de imunocompetentes. Sendo assim, não se desenvolvem em 

superfícies mucosas (BAPTISTA et al., 2015; PERES et al., 

2010; VENTURINI et al., 2012). 

É importante salientar que as dermatofitoses vem sendo 

descritas por acometer sobretudo crianças, com idade menor 

que 12 anos, sendo as lesões mais frequentemente observadas 

no couro cabeludo (Tinea capitis), na face (Tinea faciei/barbae), 

antebraço/abdomem (Tinea corporis) e mãos (Tinea manuum). 

Os adultos são considerados a segunda população mais 

acometida por estas infecções, além disso, pessoas com 

imunidade comprometida, como por exemplo: portadores da 

síndrome da imunodeficiência adquirida, diabéticos, pessoas 

de idade mais avançada, pacientes transplantados, pacientes 

que manifestam algum tipo de câncer, pessoas que fazem uso 

de imunossupressores, em especial corticoides, bem como os 
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portadores da Síndrome de Down, estes, fazem parte do grupo 

de pessoas que apresentam grande probabilidade para 

infecções dermatofíticas (AQUINO et al., 2007; BIER, et al., 

2013). 

 Segundo Ghannoum (2013), fatores familiares também 

são considerados de risco para o desenvolvimento das 

dermatofitoses, sendo o T. rubrum o mais prevalente, devido a 

sua susceptibilidade e interação por linhagem autossômica 

dominante. 

As manifestações clínicas das dermatofitoses são muito 

variáveis, e resultam da combinação do agente causador bem 

como da resposta imunológica do hospedeiro, e podem levar 

meses a anos para se desenvolver, podendo até mesmo ser 

assintomático, ou apresentar apenas prurido, sendo que, na 

maioria dos casos dessas infecções é evidenciado o surgimento 

de lesões eritematosas, descamativas e fissuras. Utiliza-se a 

palavra tinea, e em seguida, o termo em latim do local de 

acometimento. Assim, a divisão dos quadros clínicos das 

dermatofitoses dependerá da região acometida. Estas infecções 

incluem: tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris, tinea faciei, 

tinea barbae, tinea manuum, tinea pedis e tinea unguium 

(onicomicoses) (DEGREEF, 2008; MIMS et al., 1996; PERES 

et al., 2010).   

A tinea capitis é uma infecção fúngica do couro 

cabeludo, sobrancelhas e pestanas, e a mais contagiosa dentre 

as demais tineas (CARVALHO et al., 2016). Acomete 

preferencialmente crianças pré-escolares e escolares de 

ambos os sexos, porém apresenta-se com mais frequente em 

meninos (BALCI et al., 2014). Entretanto, pode acometer 

adultos e idosos. Os dermatófitos do gênero Microsporum e 



ATIVIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO DE DERIVADOS DE TIOFENO FRENTE À 

DERMATÓFITOS 

729 
 

Trichophyton são os mais envolvidos nestas infecções( 

CARVALHO et al., 2016; SOMBATMAITHAI et al., 2015). 

 A clínica desta infecção fúngica varia de uma lesão não 

inflamatória à erupções postulares severas, onde são 

clinicamente diferenciadas em três formas de acordo com o 

acometimento dos pelos: 1- Tricofítica: é uma forma clínica  que 

está  associada mais constantemente ao T. tonsurans, que é 

capaz de adquirir o  aspecto de “alopecia  de ponto preto”. O 

fungo parasita o cabelo sem destruir a cutícula causando a 

endotrix, no entanto o cabelo quebra facilmente, acarretando 

em alopecia de tamanho variado, podendo ter lesões únicas ou 

múltiplas, sendo capaz ainda de promover reações 

inflamatórias (SCHECHTMAN et al., 2015); 2- Microspórica: é 

uma manifestação que está associada, mais frequentemente a 

M. canis, causando ectotrix, nesta infecção o parasitismo 

ocorre na superfície do cabelo, provocando a destruição da 

cutícula do cabelo, causando alopecia de dimensões variadas 

(SCHECHTMAN et al., 2015); 3- Favosa: é outra lesão 

dermatofítica do couro cabeludo, associada na maioria dos 

casos ao agente etiológico T. schoenleinii. A tinea favosa 

ocorre mais frequentemente em crianças da área rural e que 

vivem em baixas condições de higiene, raramente presente na 

faixa adulta. A clínica se dá pelo surgimento de quadros de 

alopecia bem delimitada e de forma severa, apresentando mau 

cheiro e exibindo um aspecto próximo a dermatite seborreica 

(ANANE et al., 2013). 

A tinea corporis é uma infecção superficial também 

conhecida por pele glabra ou impingem, causada por fungos 

dermatofiticos, que acomete a camada superficial (pele) do 

corpo, no entanto, não afeta o pelo. Está relacionado mais 

comumente a crianças, praticantes de esportes e sobretudo 
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obesos. Os agentes etiológicos envolvidos são: T. rubrum, T. 

tonsurans e T. mentagrophytes. As infecções por M.canis e M. 

gypseum, são mais raras. As manifestações clinicas 

caracterizam-se por lesões únicas ou múltiplas, de formatos 

arredondadas ou ovalares, apresentando bordas bem 

delimitadas e parte central aparentemente curada, com 

aparência eritematosas, descamativas e geralmente 

pruriginosas (BACHMEYER et al., 2013; BHAGRA et al., 2013; 

LEE et al., 2016; SAHOO et al., 2016). 

A tinea cruris, ou também conhecida como “jock itch”, é 

uma micose localizada na região genito-crural, podendo 

espelhar-se para área perianal (nádegas) e perineal (coxas), 

ocorrendo com mais frequentemente em homens adultos-

jovens, adolescentes e mulheres na fase pós- púberes “fértil”, 

sendo o Trichophyton rubrum, o agente etiológico mais 

prevalente seguido pelo Epidermophyton floccosum (EL-

GOHARY et al., 2014; ELMEGEED et al., 2015). As 

manifestações clinicas caracterizam-se por placas 

eritematosas com bordas elevadas, descamativas, 

marginadas, bilaterais ou unilaterais, com prurido intenso nas 

áreas afetadas (LANA et al., 2016). 

A tinea faciei acomete principalmente a população do 

sexo feminino, no entanto pode acometer crianças que tem 

contato direto com animais domésticos, esta lesão delimita-se 

a região da face, incluindo lábio superior e queixo (MALHOTRA 

et al., 2015; MEDSCAP, 2015). As manifestações clinicas são 

caracterizadas pelo surgimento de erupções eritematosas 

faciais únicas ou múltiplas, de aspectos arredondados, 

descamativos, com bordas elevadas e bem delimitadas e 

quase sempre apresenta prurido. Por se tratar de uma infecção 

na face, esta micose pode se assemelhar a outros tipos de 
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doenças, tais como: lúpus cutâneo eritematoso, dermatite de 

contato e alergias (GIOSEFFI et al., 2013; MEDSCAPE, 2016). 

Tinea barbae é uma infecção incomum, que atinge a 

área da barba/bigode com invasão dos pelos, podendo 

alastrar-se para o pescoço, e é uma micose restrita a adultos  

do sexo masculino. Apresenta dois quadros clínicos: o tipo 

leve/superficial e o tipo mais profundo e postuloso, que pode levar  

a formação de pústulas foliculares, podendo apresentar 

concomitantemente uma superinfecção causada por bactérias 

(foliculite bacteriana) gerando a formação de abcessos (LANA 

et al., 2016). 

A tinea manuum é uma infecção fúngica que acomete 

mais precisamente as superfícies planares das mãos e também 

regiões interdgitais, a clinica desta micose geralmente exibe 

lesões hiperquertosas unilaterais, porém pode apresentar 

também lesão bilaterais, esfoliativas, eritematosas e  

populosas discretas. Tem como principais agentes etiológicos 

o T.rubrum e T. mentagrophytes  (LANA et al., 2016).  

A tinea pedis é a micose que mais acometem 

adolescentes e jovens adultos de faixa etária entre 25-44 anos, 

sobretudo atletas e diabéticos (BALCI et al., 2014). Esta 

infecção fúngica atinge a camada superficial dos pés, também 

conhecida como “pé-de-atleta”, e não é causada apenas por 

dermatófitos, mas também por bactérias. Estima-se que 30 a 

70% da população do mundo já apresentou ou apresenta a 

tinea pedis. Os agentes mais prevalentes netas infecções são 

T. rubrum, T. mentagropytes var. interdigitale e E.floccosum 

(LANA et al., 2016; MIRALOGLU et al., 2016; SABADIM et al., 

2011). 

A tinea unguium ou onicomicoses, é uma infecção 

fúngica crônica que atinge a unha associado a cerca de 50% 
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de todas as onicopatias, e classificam-se clinicamente de cinco 

diferentes formas: 1. Onicomicose subungueal distal e lateral; 

2. Onicomicose de superfície; 3. Onicomicose subungueal 

proximal; 4. Onicomicose Endonyx; 5. Onicomicose distrófica 

total (MCAULEY et al., 2016; MORIARTY et al., 2012), esta 

infecção não ameaça a vida do paciente, no entanto,  ela pode 

causar dor, desconforto, desfiguração na lamina ungueal, e 

pode causar limitações físicas e ocupacionais, e ainda pode 

afetar o estado emocional e psicossocial das pessoas por 

causar  impactos na qualidade de vida dos pacientes, além do 

que  é considerada umas das micoses de mais difícil 

tratamento. As unhas com a infecção é caracterizada por 

aspectos amarelados, esbranquiçados ou arrocheados. As 

unhas dos pés são as mais acometidas por este tipo de micose. 

Os dermatofitos mais envolvidos são: T. rubrum, T. 

mentagropytes e E.floccosum (LANA et al., 2016; MCAULEY et 

al., 2016; MORIARTY et al., 2012). 

O diagnóstico das dermatofitoses não podem ser 

realizadas somente pelos aspectos clínicos do paciente devido 

à sua semelhança com outras doenças tais como: dermatite 

seborreica, psoríase, candidíase, carcinoma escamoso, entre 

outras. Sendo assim, se faz necessário a realização de um 

procedimento mais complexo que vai desde o histórico do 

paciente, observações clínicas seguido da coleta, até as 

análises macroscópica e microscópica realizadas em 

laboratório (SANTOS et al., 2002). 

A escolha para o tratamento das dermatofitoses, se da 

pela extensão da lesão e pelo sitio anatômico acometido, além 

do agente estiologico envolvido na lesão.  Este tratamento são 

muitas vezes realizados por um longo período, o que acaba 

deixando o tratamento oneroso. Os antifúngicos tópicos 
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servem como complemento à terapêutica oral (LANA et al., 

2016; PERES et al., 2010). Os cremes mais utilizados para 

estas micoses são: cetoconazol, isoconazol, miconazol, 

clotrimazol, bifonazol, terbinafina, butenafina e ciclopirox 

olamina, sendo a ciclopirox a mais utilizada no tratamento de 

onicomicoses (LANA et al., 2016).  

 Desta forma, torna-se indispensável o diagnóstico da 

dermatofitose associado a uma terapêutica eficaz, tendo em 

vista o caráter estético, clínico, além de ser uma infecção que 

apresenta grande capacidade de transmissão e possui  

números limitados de antifúngicos eficazes (CHIACCHIO et al., 

2014; WHITE et al., 2014). 

Os derivados de tiofeno vem se mostrado importantes 

compostos sintéticos para química medicinal, permitindo a 

obtenção de vários compostos em diversas aplicações 

médicas e biológicas (PUTEROVÁ, KRUTOŠÍKOVÁ e VÉGH, 

2009).   

Com isso, este trabalho objetivou através do teste de 

sensibilidade in vitro avaliar o potencial antifúngico de derivados 

tiofênicos frente a agentes etiológicos das dermatofitoses, com 

o intuito de descobrir novos fármacos, com a finalidade ampliar 

as opções de recurso terapêuticos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

OBTENÇÃO DOS DERIVADOS DE TIOFENOS 

 

Os tiofenos utilizados nessa pesquisa foram 

sintetizados e gentilmente cedidos por pesquisadores do 

Laboratório de Química e Inovação Terapêutica do 

Departamento de Antibióticos da UFPE. 
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OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS  

 

Foram solicitados e adquiridos vinte e um isolados de 

dermatófitos (Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton 

rubrum, Trichophyton tonsurans, Microsporum gypseum, 

Microsporum canis e Epidermophyton floccosum),  da Coleção 

de Culturas URM/ UFPE. 

 

TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIFÚNGICOS IN VITRO 

 

Para o teste de sensibilidade foram preparadas placas 

de microdiluição de 96 poços contendo 100 µL de meio padrão 

RPMI 1640 tamponado a pH 7,0 com MOPS. Em seguida foram 

preparadas as formulações dos tiofenos em diluições seriadas 

na escala de concentração de 1.024 a 2 mg/mL, seguindo as 

orientações do CLSI M38- A2 e CLSI M27-A3 (CLSI, 2008). Foi 

utilizado como referência o antifúngico comercial cetoconazol e 

a linhagem Candida parapsilosis ATCC 22019 como controle de 

qualidade. 

Após a preparação da placa contendo o meio RPMI e 

distribuição de forma seriada dos tiofenos e cetoconazol, foram 

adicionados 100 µL para cada inóculo previamente obtido aos 

poços da placa de microdiluição. As microplacas foram 

posteriormente incubadas a 35°C em uma incubadora de livre 

de CO2 e foram avaliados visualmente após 48 horas de 

incubação para isolados de Candida parapsilosis e após 96 

horas de incubação para isolados de dermatófitos. Os CIMs 

corresponderam as menores concentrações das drogas que 

mostraram inibição de crescimento em comparação com fungos 

não tratados. Após as leituras visuais dos resultados, foi então  
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realizado retrocultivos em placas de Petri contendo meio ágar 

Sabouraud esterilizado. Este retrocultivo foi realizado através 

da retirada de 20 µL dos poços da placa de microtutulação com 

CIMs determinados e colocadas em placas de Petri onde após 

a incubação, foram verificados visualmente as inibições dos 

crescimentos fúngicos, permitindo assim a cofiabiliddade do 

CIM no teste realizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram adquiridos vinte e um isolados viáveis mantidos 

na Coleção de Cultura/URM do Derpartamento de Micologia da 

UFPE, dentre os vinte e três que foram solicitados, pois dois 

não estavam viáveis para a realização dos testes. O número de 

registro na Coleção de Culturas, a espécie do dermatófito, ano 

de depósito e substrato de isolamento se encontram 

sumarizados na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Dermatófitos viáveis estocados na Coleção de 
Culturas URM/UFPE, isolados a partir de amostras clínicas. 

Número de 
registro 

Espécies 
 

Ano de depósito Substrato de 
isolamento 

URM 450 Trichophyton tonsurans 1955 *** 

URM 700 T. tonsurans 1956 Couro cabeludo 

URM 2668 Epidermophyton floccosum 1982 *** 

URM 2822 T. tonsurans 1985 Couro cabeludo 

URM 3182 E. floccosum 1990 Região da virilha 

URM 4741 T. tonsurans 2004 Nádegas 

URM 4798 E. floccosum 2004 *** 

URM 4967 T. tonsurans 2005 Couro cabeludo 

URM 5110 E. floccosum 2005 Região plantar 

URM 5144 T. rubrum 2005 Região glútea 

URM 5431 T. mentagrophytes 2007 *** 

URM 5432 T. mentagrophytes 2007 *** 
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URM 5516 T. tonsurans 2007 *** 

URM 5479 Microsporum gypseum 2007 *** 

URM 6199 M. gypseum 2010 Perna esquerda 

URM 6213 T. rubrum 2010 Coxas 

URM 6753 T. rubrum 2010 Rim transplantado 

URM 6211 T. mentagrophytes 2010 Unha do pé direito 

URM 6754 E. floccosum 2012 Rim transplantado 

URM 6921 M. gypseum 2013 Canino 

URM 6999 E. floccosum        2013 *** 

***substrato não informado 

Fonte: Oliveira. 2018. 

Na tabela 2, se encontram as concentrações inibitórias 

mínimas (CIM) para cada molécula testada frente a vinte e dois 

isolados, destes vinte e um de dermtófitos e uma cepa de 

referência Candida parapsilosis ATCC 22019. Os isolados 

foram analisados a um critério de 100% de inibição do 

crescimento fúngico. 

 As duas moléculas (NTT-1 e NTT-2) testadas, mostram 

atividade antifúngica contra 11(52,38%) isolados de 

dermatofitos, no entando, não foi possível determinar o CIM 

para a ATCC 22019 (Candida parapsilosis), o que poder ser 

explicado pela resistência in vitro ou resistência clínica que as 

espécies do gênero Candida ssp. vem apresentando no 

decorrer do anos.  

O cetoconazol, antifúngico de referência apresentou 

atividade antifúngica de 14(66,67%) isolados. Isso significa que 

os derivados de tiofenos demostraram apresentar atividade 

antifúngica.   De acordo com Vieira (2017), em sua pesquisa a 

as espécies do gênero Candida ssp. vem apresentando 

resistência antifúngica devido a impossibilidades dos 

antifúngicos comercialmente disponíveis não agir em seu alvo, 

ou a falta de aderência do paciente ao tratamento, bem como 

a capacidade destes fungos que formarem biofilmes, 

dificultando a ação do medicamento.  
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De acordo com a Tabela 2, o NTT-1, apresenta melhor 

atividade, pois demostrou os menores CIMs quando compara 

ao NTT-2, e o NTT-2 apresentou os maior CIM, que foi de 1.024 

μg/mL para quatro isolados, enquanto o NTT-1 só apresentou 

para um isolado,  embora a atividade antifúngica em relação ao 

número de isolados tenham sido o mesmo. Ainda na tabela 2. 

É possível observar que o E. flocossum URM/6999 apresentou 

CIMs de 8 μg/mL para o NTT-1 bem como para NTT-2, o T. 

tonsurans URM/4967, apresentou CIM de 8 μg/mL para o NTT-

1, e de 2 μg/mL para o cetoconazol, antifúngico de referência, 

podendo ser observado uma pequena diferença entre os CIMs. 

Ao analisar ainda a tabela 2, pode-se perceber que T.tonsurans 

URM/4741, apresentou CIM para ao tiofenos (NTT-1 e NTT-2), 

enquanto que para o antifúngico de referência, o cetoconazol, 

não foi possível determinar este CIM, pois este isolado cresceu 

na maior concentração testada.  

Os resultados obtidos neste estudo corroboram com 

resultados de outros autores (MENDONÇA JUNIOR et al., 

2011; SOUZA et al., 2012), que evidenciaram grande potencial 

antifúngico de outros derivados de tiofenos contra algumas 

cepas de Candida spp e Criptococcus neoformans, leveduras 

bastante patogênicas e que apresenta alta resistência aos 

antifúngicos comercialmente disponíveis. 

Os derivados de tiofenos utilizados neste estudo não 

podem ser comparados com outras pesquisas, pois não 

existem estudos ainda com estas duas moléculas (NTT-1, NTT-

2), tampouco utilizando cepas de dermatófitos. 

 

Taela 2. Atividade antifúngica de dois derivados tiofênicos e 
cetoconazol contra dermatófitos viáveis estocados na Coleção 
de Culturas/URM do Departamento de Micologia da UFPE. 
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Espécies de 
dermatófitos 

Identificação 
de dermatófitos 

NTT-1 NTT-2 Ceto
‡

 

E. floccosum URM
¶ 2668 C C C 

E. floccosum URM 3182 C C C 
E. floccosum URM 4798 128 C 2†† 

E. floccosum URM 5110 64 512 4†† 

E. floccosum URM 6754 256 C 0.5†† 

E. floccosum URM 6999 8 8 0.5†† 

M. gypseum URM 5479 64 256 2†† 

M. gypseum URM 6199 C C 8†† 

M. gypseum URM 6921 C C C 
T. rubrum URM 5144 C 1.024 0.0625†† 
T. rubrum URM 6213 128 256 0.25†† 
T. rubrum URM 6753 C C C 

T. mentagrophytes URM 5431 512 512 0.25†† 
T. mentagrophytes URM 5432 256 512 0.0625†† 
T. mentagrophytes URM 6211 C C C 

T. tonsurans URM 450 C 1.024 0.5†† 

T. tonsurans URM 700 C C C 
T. tonsurans URM 2822 C C 1†† 

T. tonsurans URM 4741 512 1.024 C 

T. tonsurans URM 4967 8 256 2†† 

T. tonsurans URM 5516 1.024 1.024 4†† 

C. parapsilosis ATCC
‡‡ 22019 C C 0.125

††
 

†
CIM – Concentração Mínima Inibitória; 

‡
Ceto - Cetoconazol; 

††
100% Inibição de 

Crescimento; C - Crescimento Testada em Alta Concentração; 
‡‡

ATCC – Coleção de 

Culturas Tipo Americana; 
¶
URM – Coleção de Cultura URM/UFPE/Brasil; NTT-

derivados tiofênicos. 

Fonte: Oliveira. 2018. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados conclui-se que a Coleção de 

Cultura com certificação de qualidade ISO 9001:2008 mantém 

a viabilidade de espécies de dermatófitos em mais de 90% dos 

depósitos, e que, os isolados de dermatófitos apesar de 

estarem há anos estocados em Coleção de cultura podem 

Compostos – CIM
† valores em μg.mL

-1
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apresentar resistência in vitro ao cetoconazol, antifúngico de 

referência no tratamento da dermatofitose, como visto nos 

resultados acima. E que, embora ainda pouco estudado e 

pouco explorado, os derivados de tiofenos testados, 

apresentam potencial antifúngico contra dermatófitos, no 

entanto é preciso mais estudos com estas moléculas de 

tiofenos, dentre outras que a existem e estão em fase de testes, 

para que se consiga comprovar sua eficácia.   
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RESUMO: O uso indiscriminado de antibióticos tem causado o 
surgimento de bactérias resistentes aos antimicrobianos e, em 
consequência, há grande necessidade de novos compostos e 
produtos com propriedades antimicrobianas. O objetivo deste 
trabalho foi analisar a atividade antimicrobiana das amostras de 
mel de abelha uruçu-nordestina (Melipona scutellaris) contra as 
cepas padrões de Bacillus cereus, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus e Candida albicans e de S. aureus 
resistente à meticilina (MRSA). Foram utilizadas nove amostras 
de mel de abelha uruçu coletadas em meliponários da cidade 
de João Pessoa–PB. A avaliação da atividade antimicrobiana 
do mel foi feita através do método de difusão em ágar Mueller-
Hinton. Os resultados obtidos revelaram a inibição de 
crescimento de B. cereus, E. coli e S. aureus, S. aureus 
resistente à meticilina (MRSA) por amostras do mel. S. aureus 
foi a cepa mais sensível com halos de inibição de 21 a 39 mm 
em todas amostras de mel testadas, enquanto que C. albicans 
não apresentou sensibilidade. Todas as amostras de mel fresco 
da abelha uruçu apresentaram atividade contra as cepas 
MRSA. Atividade antimicrobiana das amostras do mel 
armazenadas por até dois anos em temperatura ambiente 
manteve-se semelhante às amostras de mel fresco. Os dados 
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obtidos neste trabalho demonstram que o mel de abelha M. 
scutellaris tem o potencial para uso terapêutico no controle e 
combate de infecções microbianas.  
Palavras-chave: Atividade antimicrobiana. Mel. Melipona 

scutellaris.                                                        

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso indiscriminado de antibióticos pela população 

tem tornado mais frequente o surgimento de bactérias 

resistentes a diversos antimicrobianos. Com isso torna-se 

necessário a busca por alternativas viáveis para serem 

utilizadas no combate de infecções microbianas. 

Atualmente, muitas pesquisas estão voltadas para os 

produtos naturais, como mel, própolis e óleos essenciais que 

possam fornecer algum princípio ativo com propriedades 

terapêuticas e que possam atuar, principalmente, como 

antimicrobianos (IBRAHIM et al., 2018). Muitos fármacos 

utilizados na atualidade foram descobertos a partir da utilização 

de produtos naturais. Segundo Newman, Cragg e Snader 

(2003), 48% dos medicamentos descobertos entre 1981 e 2002 

foram baseados ou derivados destes produtos. Estes dados 

mostram a importância dos produtos naturais como fonte de 

pesquisa para produção de novos medicamentos. 

Produtos naturais oriundos de abelhas, como: mel, 

cera, geleia real, própolis e geoprópolis, têm sido usados, desde 

a antiguidade, pela população que com seu conhecimento 

empírico atribui a estes produtos propriedades medicinais, 

como fortificante, analgésico, expectorante e antibiótico, entre 

outros (VILLAS-BÔAS, 2010). 
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Cada vez mais pesquisas têm comprovado 

cientificamente as diversas propriedades medicinais que são 

popularmente atribuídas ao mel, tais como, antibiótica, 

antifúngica, cicatrizante e antioxidante (ALVES et al., 2008, 

CRUZ et al., 2014, EWNETU; LEMMA; BIRHANE, 2013; 

GONÇALVES; ALVES FILHO; MENEZES, 2005; MEDEIROS et 

al., 2016; PEREIRA, 2018). 

No Brasil, além da espécie Apis mellifera, abelhas que 

foram introduzidas pelos europeus e são atualmente as maiores 

produtoras de mel do país, existem as abelhas da tribo 

Meliponini, conhecidas como abelhas-indígenas-sem-ferrão 

(GONÇALVES; ALVES FILHO; MENEZES, 2005). As abelhas 

nativas mais conhecidas são do gênero Melipona, na literatura 

existem registros referindo-se a este grupo como a tribo 

Meliponini, chamadas também de abelhas-indígenas-sem-

ferrão. Esta tribo tem como característica não construírem 

células reais, ou seja, todos integrantes da colmeia nascem de 

células de cria de tamanho igual (NOGUEIRA-NETO, 1997). 

A abelha uruçu-nordestina (Melipona scutellaris) 

apresenta ampla distribuição no norte e nordeste do Brasil, com 

ocorrências registradas desde o Estado do Grande do Norte até 

o Estado da Bahia (ALVES et al., 2012). A abelha uruçu é uma 

das três abelhas mais conhecidas e criadas no Brasil e essa 

importância é justificada pelo uso medicinal do seu mel (KERR, 

1998).  

 

O mel destas abelhas ferrão é utilizado em terapias 

populares e em aldeias indígenas. Estes povos acreditam que 

diferentes tipos de mel possuem propriedades curativas 

distintas, sendo assim empregados para tratamento de um 

amplo espectro de doenças (GONÇALVES; ALVES FILHO; 
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MENEZES, 2005). De acordo com Cortopassi-Laurino et al. 

(2006), em todos países da América Latina o mel das abelhas-

sem-ferrão é mais utilizado como remédio do que como 

adoçante, atingindo preços altos no mercado. 

O mel das abelhas nativas possui como principal 

característica a elevada taxa de umidade (quantidade de água), 

a qual pode variar entre 25 a 35% da sua composição (VILLAS-

BÔAS, 2012). Quando comparado com a taxa de umidade do 

mel da abelha africanizada, aproximadamente 18%, apresenta 

maior dificuldade de armazenamento, pois a alta quantidade de 

água diminui a vida útil na prateleira (EVANGELISTA-

RODRIGUES et al., 2005). 

Muitas das pesquisas atuais estão buscando a 

comprovação da eficácia dos efeitos medicinais atribuídos aos 

produtos das abelhas-sem-ferrão. No entanto, esse volume de 

estudos ainda é relativamente baixo em relação às pesquisas 

sobre mel e própolis da abelha Apis mellifera. Como os hábitos 

das Melíponas diferem-se das abelhas africanas, torna-se 

necessário a realização de mais estudos sobre a composição 

desse produto para que a eficácia do mel seja de fato avaliada.  

Desta forma, a importância do presente trabalho se 

baseia na busca por alternativas viáveis para ser utilizada no 

enfrentamento da problemática da resistência microbiana. 

Almejamos fornecer os dados que possam auxiliar a ampliação 

do uso do mel da abelha uruçu e o reconhecimento da eficácia 

dos seus usos medicinais contra importantes patógenos 

humanos, tais como Bacillus cereus, Candida albicans, 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus. 

 

MATERIAL E MÉTODO  
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Amostras de mel  

As amostras de mel foram obtidas de dois 

estabelecimentos de criação de abelhas localizados em João 

Pessoa - PB, no bairro Bancários (meliponário Massapé) e o 

outro no bairro de Jacarapé (chácara das Araras).  

As amostras de mel foram coletadas diretamente das 

caixas de abelha uruçu (Fig. 1), utilizando uma seringa estéril 

descartável e armazenada em frascos previamente 

esterilizados por autoclavação a 121ºC, 15 min. Em seguida as 

amostras foram levadas ao Laboratório de Biologia de 

Microrganismos (BIOMICRO) do Departamento de Biologia 

Molecular da Universidade Federal da Paraíba onde se 

realizaram as análises.   

 

Figura 1: Colmeia da abelha uruçu-nordestina (Melipona 
scutellaris) 

 
Fonte: Valberta Cabral 

 

As cepas de microrganismos  
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Neste trabalho foram utilizadas as cepas padrões 

bacterianas Bacillus cereus (CCT0198), Escherichia coli (ATCC 

25922), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e uma de 

levedura Candida albicans (ATCC 10231), além de três cepas 

de Staphylococcus aureus meticilina resistentes (MRSA), 

obtidas da coleção do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

da UFPB. As cepas de MRSA foram identificadas com os 

seguintes códigos: MRSA1, MRSA2 e MRSA5. 

 

Análise da atividade antimicrobiana de mel 

A avaliação da atividade antimicrobiana (AA) de 

amostras do mel foi feita através do método de difusão em 

placas com meio ágar Müller-Hinton.  

As cepas microbianas testadas foram semeadas nos 

tubos contendo Caldo Infusão de Cérebro e Coração (Brain-

Heart Infusion - BHI) e incubadas em uma estufa bacteriológica 

a 37ºC por 24 horas. Em uma placa de Petri contendo o meio 

Agar Müeller-Hinton, ao qual foi adicionado na superfície do 

meio 1 ml da cultura bacteriana e espalhada com alça de 

Drigalski. As placas foram deixadas em repouso por cerca de 

30 minutos e então foram feitos três poços com 5 mm de 

diâmetro utilizando os tubos de vidro ocos. Foi depositada 

dentro dos poços uma alíquota de 30 µl de cada amostra de 

mel. As placas foram incubadas a 37ºC por 24 horas. Após o 

período de incubação foi realizada a medição do diâmetro dos 

halos de inibição de crescimento formados. Todas as análises 

foram feitas em duplicata.  

Para a análise também foram utilizados quatro 

antibióticos comerciais para comparação dos resultados da 

avaliação da atividade antimicrobiana do mel de M. scutellaris, 

sendo eles: Ácido Nalidíxico 30µg (NAL), Cloranfenicol 30µg 
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(CLO), Estreptomicina 10µg (EST) e Vancomicina 30µg (VAN). 

Os antibiogramas para os antibióticos foram realizados 

seguindo os padrões, com discos próprios para antibiograma 

fabricados pelo laboratório Laborclin e realizado em placa de 

Petri contendo o meio de cultura Mueller-Hilton.  

Os dados foram digitados em uma planilha do Microsoft 

Excel e foi realizada estatística descritiva obtendo as médias e 

desvio-padrão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

    Os testes de difusão em ágar mostraram a ação 

antimicrobiana do mel da abelha uruçu em três das quatro 

cepas padrões testadas (Tabela 1). 

As amostras de mel fresco testados mostraram ter alta 

atividade bacteriostática contra E. coli e S. aureus (Fig. 2), tendo 

essa última cepa citada se mostrado mais sensível, exibindo 

medições médias de halos de inibição, entre 27 a 32  mm 

(Tabela 1). 

A atividade antimicrobiana contra B. cereus foi detectada 

em relação a três das quatro amostras de mel fresco (MU4, 7 e 

8) (Tabela 1). Este resultado corrobora com o encontrado por 

Bobany et al. (2010), que notou alta susceptibilidade de Bacillus 

sp. em um estudo feito com mel de Tetragonisca angustula.  

Tal resultado corrobora com as pesquisas de Peralta 

(2010), Borsato, Cruz e Almeida (2009), Bazoni (2012), Borsato 

el al. (2013) que comprovaram a eficácia da atividade 

antimicrobiana do mel das abelhas Apis mellifera, Melipona 

bicolor,   M.   marginata,   M.   quadrifasciata,   M.     rufiventris, 
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Tabela 1. Atividade antimicrobiana in vitro do mel fresco de M. 
scutellaris frente às cepas de Bacillus cereus, Candida albicans, 
Escherichia coli e Staphylococcus aureus. 

 
 
Figura 2. Halos de inibição das culturas de E. coli (A) e S. 
aureus (B) em meio ágar Mueller-Hinton, pela ação 
bacteriostática das amostras do mel uruçu fresco e 
armazenado.                     

               
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Zonas de inibição em mm ( X ± DP) 

Amostras B. cereus  C. albicans  E. coli S. aureus 

MU4 28,5 ± 0,7 0,0 26,0 ± 1,8 32,3 ± 3,7 

MU7 35,5 ± 0,7 0,0 22,6 ± 2,0 27,0 ± 1,0 

MU8 28,0 ± 1,1 0,0 24,7 ± 3,0 31,5 ± 2,3 

MU9 0,0 ± 0,0 0,0 27,0 ± 1,4 27,0 ± 1,4 

X ± DP: Média e Desvio padrão 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

MU4 
MU8 

MU5 

MU6 

MU7 MU4 
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Nannotrigona testaceicornis, Scaptotrigona depilis, S. 

ipunctata, S. xantotricha, Plebleia remota, Tetragona clavipes e 

Tetragonisca angustula sobre cepas de E. coli e S. aureus. 

Entretanto, o estudo de Gonçalves, Alves Filho e 

Menezes (2005) mostra que E. coli apresentou sensibilidade 

enquanto que S. aureus se mostrou-se resistente ao mel de N. 

testaceicornis. 

Os resultados mostraram atividade antimicrobiana de 

todas as amostras de mel fresco da abelha uruçu testadas 

contra as cepas de S. aureus resistente à meticilina (MRSA), 

uma das principais cepas contaminantes de ambientes 

hospitalares que causam preocupações na medicina atual. Os 

resultados para cepas MRSA foram similares aos obtidos para 

a cepa padrão de S. aureus em relação à atividade 

antimicrobiana das amostras de mel fresco (Tabela 2).  

 
Tabela 2. Atividade antimicrobiana in vitro do mel fresco de M. 
scutellaris frente às cepas de Staphylococcus aureus 
resistentes à meticilina (MRSA). 

Halos de inibição em mm ( X ± DP) 

Amostras MRSA1 MRSA2 MRSA5 

MU4 ND ND 27,0 ± 1,4 

MU7 30,6 ± 2,6 32,0 ± 1,8 ND 

MU8 30,5 ± 0,7 29,5 ± 0,7  ND 

MU9 ND ND 27,0 ± 1,4 

X ± DP: Média e Desvio padrão; ND = Não determinado 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 
 

A amostra de mel MU7 apresentou uma atividade mais 

intensa contra a cepa MRSA 2, com diâmetro de halos de 
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inibição medindo entre 30 e 34 mm. Estes resultados 

corroboram com Bazoni (2012) que testou a atividade 

antimicrobiana de méis de A. mellifera e de abelhas sem ferrão 

de espécies diferentes em cinco linhagens de bactérias, 

incluindo uma cepa de MRSA.  

A Figura 3 mostra a atividade bacteriostática de três 

amostras de mel, sendo duas de mel fresco (MU7 e 8) e uma 

de mel (MU4) armazenado durante um ano, contra uma cepa 

de MRSA2. 

 

Figura 3. Atividade antimicrobiana do mel de M. scutellaris 
contra S. aureus resistente à meticilina (MRSA2). 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

A Tabela 3 apresenta a análise comparativa da atividade 

antimicrobiana do mel de uruçu em diferentes tempos de 

armazenagem, a temperatura ambiente.  

 

MU4 MU7 

MU 8 
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Tabela 3. Atividade antimicrobiana do mel de Melipona 
scutellaris frente as cepas padrões e MRSA, em diferentes 
tempos de armazenamento. 

 

Amostras 

Halos de inibição em mm ( X ± DP) 

B. cereus E. coli S. aureus MRSA2 C. 

albicans 

MU1 9,0±0,02 30,5±2,12 29,5±0,72 30,5±0,72 0,0±0,02 

MU2 8,5±0,72 32,0±1,42 31,0±2,02 31,2±3,02 0,0±0,02 

MU3 33,5±2,12 27,7±2,12 31,7±2,32 33,5±2,12 0,0±0,02 

MU4 29,6±4,61 26,7±2,41 28,3±3,41 33,2±3,01 0,0±0,01 

MU4 ND 28,5±0,72 29,0±1,42 31,5±0,72 0,0±0,02 

Armazenamento em temperatura ambiente: 1 – 1ano; 2 – 2 anos.    X ± DP: 

Média e Desvio padrão; ND = Não determinado 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Quando comparado aos dados das tabelas 1 e 2, nota-

se que o padrão de atividade, mais claramente visto na amostra 

MU4, manteve-se praticamente constante durante o tempo de 

armazenagem com pouca ou nenhuma perda de atividade com 

relação ao mel fresco. Todas as amostras avaliadas, com até 

dois anos de armazenamento, apresentaram atividade 

antimicrobiana contra as cepas de bactérias. 

A Instrução Normativa Nº 11 de 20 de outubro de 2000 

(BRASIL, 2000), que trata sobre a Identidade e Qualidade do 

mel, e o Decreto-Lei Nº 214/2003 (BRASIL, 2003), que 

estabelece as definições, a classificação e as características do 

mel, bem como as regras relativas ao seu acondicionamento e 

rotulagem, não mencionam nenhum prazo de validade para 

comercialização do mel, o que sugere que o mel possui um 

prazo de validade indeterminado. 
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As cepas padrões avaliadas apresentam sensibilidade 

variada às amostras de mel testadas, como pode ser notado 

nas tabelas 1 e 3, sendo que a cepa de B. cereus apresentou a 

maior variabilidade de sensibilidade, com média de halos 

variando entre 27,0 a 39,0 mm com mel fresco e 8,0 a 36 mm 

de diâmetro com mel armazenado. Sato e Miyata (2000) 

relatam que podem ocorrer diferenças na atividade 

antimicrobiana do mel dependendo da sua origem floral.  

Apenas a levedura C. albicans foi resistente a todas as 

amostras de mel avaliadas, tanto fresco como armazenado 

(Tab. 1 e 3). Resultados semelhantes foram encontrado por 

Peralta (2010), Bazoni (2012) e Borsato et al. (2013) com 

estudos feitos com mel de Apis mellifera e méis das abelha sem 

ferrão, Friseomelita doederleinei, F. varia, Melipona asilvai, M. 

quadrifasciata anthidioides, M. bicolor, M. marginata, M. 

rufiventris, M. scutellaris, M. subnitida, Nannotrigona 

testaceicornis,  Plebeia sp., Scaptotrigona depilis, S. ipunctata, 

S. xantotricha,  Tetragonisca angustula, T. clavipes e T. 

angustula.  

De acordo com Portela (2006) e Fukuda et al (2009) apud 

Peralta (2010), a resistência de C. albicans se deve à sua 

estrutura morfológica que conta com uma parede celular 

complexa, constituída de 80 a 90% de carboidratos. Os 

compostos β-glucanas e quitina estão presentes na estrutura da 

parede celular e conferem à célula uma maior rigidez, deste 

modo, protege-a contra injúrias mecânicas, evitando a lise 

osmótica do protoplasto e o bloqueio do ingresso de moléculas 

tóxicas, como alguns produtos fungicidas. 

As cepas padrões de bactérias foram sensíveis aos 

quatro antibióticos comerciais utilizados, sendo (CLO) o que 

apresentou maior atividade antimicrobiana em todas as cepas 
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avaliadas. Entre as bactérias MRSA, a cepa MRSA2 

apresentou-se com maior resistência a três dos quatro 

antibacterianos utilizados: NAL, CLO e EST (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Atividade antimicrobiana de antibióticos comerciais 
(controle) frente as cepas de bactérias e levedura analisadas. 

 

Microrganismos 
Halos de inibição em mm ( X ± DP) 

Ácido 

Nalidíxico 

Clorafenicol Estreptomicina Vancomicina 

B. cereus 12,5 ±1,5 15,6 ± 2,1 10,5 ± 1,5 15,4 ± 3,5 

E. coli 14,0 ±0,0 19,5 ± 3,5 17,5 ± 6,3 8,0 ± 0,0 

S. aureus 10,0 ±0,0 17,0 ± 0,0 10,5 ± 0,7 9,7 ± 1,6 

MRSA 1 ND ND ND ND 

MRSA 2 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 9,5 ± 0,7 

MRSA 5 0,0 ± 0,0 7,5 ± 0,7 14,0 ± 0,0 12,5 ± 0,7 

X ± DP: Média e Desvio padrão; ND = Não determinado 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

Estes dados quando comparados com os resultados 

obtidos com mel fresco indicam que as amostras de mel 

testadas exibiram halos de inibição de crescimento maiores que 

os antibióticos avaliados em todas as cepas, entretanto o mel 

apresentou atividade bacteriostática, enquanto que os 

antibióticos, bactericida.  

Vale considerar que antibióticos são substâncias 

purificadas que possuem alvos de ação estabelecidos, 

enquanto que o mel é uma combinação complexa de vários 

constituintes com diferentes proporções (PORTELA, 2006). 

Ainda assim, o mel tem mostrado resultados eficazes no 

controle de vários microrganismos, agindo tanto em análises in 

vitro, em uso tópicos, como em tratamentos de feridas 
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infectadas, por exemplo, e até como inibidor de microrganismos 

em alimentos (ALVES et al., 2008; BAZONI, 2012; BORSATO 

et al., 2013; GONÇALVES et al., 2005; RACOWSKI et al., 

2007).  

 

CONCLUSÕES 

 

As amostras de mel de abelha uruçu (Melipona scutellaris) 

apresentaram atividade antimicrobiana contra B. cereus, E. coli 

e S. aureus. As amostras do mel mostraram também inibição 

de cepas de S. aureus resistente à meticilina (MRSA). 

Os resultados da avaliação antimicrobiana do mel mostraram 

que S. aureus foi a mais sensível apresentando maiores halos 

de inibição. Apenas a levedura C. albicans foi resistente a todas 

as amostras de mel avaliadas. Atividade antimicrobiana 

manteve-se praticamente constante após um e dois anos de 

armazenagem em temperatura ambiente com pouca ou 

nenhuma perda de atividade com relação ao mel fresco. O mel 

de abelha de uruçu tem potencial a ser explorado para uso 

terapêutico nas infecções microbianas. 
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RESUMO: Classificadacomo bactéria bacilar do tipoGram-
negativa, a Escherichia colitornou-se o microrganismo mais 
comumente associado à Infecções do Trato Urinário (ITU), fato 
este, que decorre da sua rápida colonização e proliferação nos 
tecidos da via urinária. Por representar uma parcela significatica 
das consultas em serviços de atenção primária à saúde, o 
estudo sobre esse tipo de infecção é de extrema importância no 
campo das ciências médicas.Conhecido por possuir ação 
inibitória no processo de aderência das P-fímbrias da bactéria 
no urotélio do hospedeiro, o Cranberry 
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(VacciniumMacrocarpon) tem-se mostrado uma potencial 
alternativa ao uso de antibióticos para prevenção e tratamento 
das ITUs.Neste estudo, buscou-se verificar a capacidade 
antibacteriana do principio ativo presente no extrato seco 
irradiado e não irradiado das cápsulas do Cranberry. Para isso, 
foi realizado o Método De Difusão em Ágar I (em 
triplicata)utilizando-sealíquotas do extrato seco irradiado com 
radiação gama (Cobalto-60), não irradiado, controle positivo, 
negativo ecepas de E. colicriopreservadas. Os resultados 
encontrados foram tabulados comparando-os com o controle 
positivo e o negativo, bem como, com os dados encontrados na 
literatura atual, visando uma melhor percepção da possível 
atividade antimicrobiana do extrato. Como resultado final, a 
irradiação gama não se mostrou eficaz para conferir ao extrato 
vegetal propriedades modulatórias de inibição sobre o 
crescimento bacteriano, diante da metodologia utilizada. 
Palavras-chave:Cranberry. Infecção Urinária. Escherichia coli. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entende-se como Infecção do Trato Urinário (ITU) a 

invasão, colonizaçãoemultiplicação  de microrganismos  no 

sistema urinário, podendo ser classificada em dois grandes 

grupos, de acordo com a localização: altas (ureterite e 

pielonefrite) e baixas(uretites e cistite) (DAGOSTIN, 2013). 

Com elevada taxa de incidência ainda na vida adulta, a 

ITU predomina no sexo feminino,principalmente durante a 

gestação e menopausa (BRAGGIATO; LAZAR, 2016). No 

Brasil, pelo menos 30% das mulheres já apresentaram um 

episódio de infecção urinária com sintomas agudos ao longo da 

vida (FERREIRA et al., 2017). 



AVALIAÇÃO “IN VITRO” DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO EXTRATO SECO 
IRRADIADO E NÃO IRRADIADO DE CÁPSULAS DO CRANBERRY (VACCINIUM 
MACROCARPON) SOBRE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI CAUSADORAS DE 

INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO  

762 
 

Este tipo de infecção pode limitar-se à quadros isolados 

ou únicos, reincidivos, instalação de re-infecção ou até mesmo 

chegar à crônificação. Os quadros isolados/únicos se resolvem 

geralmente com antibiótico-terapia comum; casos de reincidiva 

exteriorizam falha no tratamento e persistência do primeiro 

agente causador, levando à infecção ou bactériúria; re-infecção 

trata-se da ocorrência de uma nova infecção , sem manifestar 

relação com o evento anterior (ANVISA, 2014). 

No que diz respeito à sintomatologia clínica associada à 

ITU, têm-se urgência miccional, disúria, polatiúria, quadro 

instalado de febre, dor lombar, alterações organolépticas da 

urina, incluindo turvação, piúria e hematúria. O diagnóstico é 

confirmado por urocultura, com o crescimento microbiano na 

faixa limite de no mínino de 100.000 Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC) por miliitro de urina. 

Dentre os agente etiológicos causadores de infecções no 

trato urinário, a Escherichia coli (E. coli) apresenta-se em maior 

proporção (cerca de 50 a 90% dos casos), afetando indivíduos 

tanto em ambientes hospitalares como em ambientes 

comunitários (SWEI LO et al., 2013). 

Bactéria Gram-negativa fermentadora, da família 

Enterobacteriaceae, a E. colié um membro comensal da 

microbiota humana e animal. Contudo, muitas cepas podem se 

comportar como patogenas oportunistas causando doenças do 

tipointestinais/extraintestinais ou, em casos mais raros, levam à 

morte (MAINIL, 2013). 

Apresentando variação quanto à sorologia, existem 

cerca de pelo menos cincoestirpes distintas do microrganismo, 

das quais, as principais são: enteropatogênica (EPEC), 

enterotoxigênica (ETEC), enteroinvasiva (EIEC), 
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enterohemorrágica (EHEC) e a uropatogênica (UPEC), sendo 

esta última a responsável por 80% dos casos de infecção por 

E. coli em ITUs ( ULETT et al., 2013). 

A estirpe EPEC,  também conhecida por sua 

versatilidade quanto à ação diarreiogênica, foi a primeira 

categoria de E. colidescoberta e possui apenas dois subtipos: t-

EPEC e a-EPEC, que podem ser diferenciados por sorotipagem 

(SOUZA et al., 2016). Atualmente, é referenciada na literatura 

como a principal causa de diarréia infantil em países em 

desenvolvimento (HU; TORRES, 2015). 

A ETECé definida por sua propriedade de produzir 

toxinas termoestáveis como fator de virulência e pelo menos 25 

tipos antigenicamente distintos de fatores de colonização ao 

hospedeiro (MENTZER et al., 2014). Agente etiológico mais 

raro quando comparado com outros patótipos, a EIEC está 

associada à infecções endêmicas e doenças inflamatórias da 

mucosa intestinal, mimetizando quadros clínicos semelhante ao 

produzido pela Shigella (UD-DIN; WAHID, 2014). 

A E. coli enterohemorrágica é considerada como 

patogéno emergente correlacionado com surtos de colite 

hemorrágica com expressão de toxina SLT “Shiga-LikeToxin”; 

apresentando-se em elevada concentração nos receptores 

presentes nas vilosidades intestinais e células endoteliais dos 

rins. Por ter preferência pelas células glomerulares do rim, a 

toxina destrói a população celular, estabelecendo um quadro de 

redução da filtração glomerular e/ou insuficiência renal, que 

pode ser acompanhada  da síndrome hemolítica urêmica (SHU) 

(MURRAY et al., 2014; ROSA et al., 2016). 

No tocante à patogênese,a cepa de E. coli uropatogênica 

ao alcançar o trato urinário enfrenta neste microambiente uma 
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séria de mecanismos – próprio do hospedeiro - como por 

exemplo, micromoléculas anti-bacteriana e células imunes que 

agem como agentes de defesa contra a bactéria. Utilizando-se 

de fatores de virulência (adesão pelas fimbrias P e FocA e 

promotores de invasão), as estirpes UPEC driblam os 

mecanismos de desefa dos indivíduos e ao passarem pela 

barreira das células epiteliais tubulares iniciam a colonização e 

a bacteremia. Por se utilizarem tão bem dos mecanismos de 

virulência, as cepas UPEC se tornam cada vez mais 

prevalentes e e recorrentes nas ITUs (LARA, 2014). 

Outro fato importante que ressalta a eficiência de 

colonização das cepas UPEC, reside no fato de que, muitas das 

estirpes ao formar o biofilme no trato urinário produzem uma 

matrix extracelular ricamente composta por fibras adesivas 

protéicas e celulósicas, que impedem a entrada e difusão de 

antibióticos, bem como, a passagem de membros da resposta 

imune celular do hospedeiro para dentro da camada multicelular 

formada, protegendo dessa forma, as bactérias do biofilme de 

insultos externos (EBERLY et al., 2018). 

Para prevenção e tratamento das infecções do trato 

urinário, é preconizada pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) a utilização de antibióticos apenas quando 

confirmada a identificação da bactéria causadadora, após a 

realização do antibiograma ou métodos afins (ANVISA, 2014; 

KIM et al., 2017). Dos antibióticos mais comumentes utilizados, 

estão os da família das fluoquinolonas com espctro de ação 

sobre a produção de ácidos nucléicos pelas bactérias gram-

negativas e as cefalosporinas de primeira geração em 

associação com o combo de sulfametoxazol + trimetropim 

(SILVA et al., 2014). 
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Contudo, nos últimos anos tem-se reportado de forma 

enfática o uso profilático eficaz do Cranberry (Vaccinium 

macrocarpum), bem como, sua ação no alívio sintomático nos 

quadros de ITU (LLANO et al., 2015). 

Cientificamente conhecido como Vaccinium 

macrocarpum, o Cranberry é um integrante da família 

Ericaceae, originado na América do Norte com crescimento 

forte em lugares úmidos e pântanos (SMALL, 2013). 

Inicialmente, foi utilizado como conservador de carne, tintura 

para vestimentas e tapetes e até mesmo em flechas de caças, 

por sua suposta ação antisséptica. Atualmente, sua 

comercialização tem-se elevado devido ao seu sabor e 

benefícios à saúde (cardioprotetor, anticariogênico e 

preventivo) (SOUZA, 2016). 

O Cranberry pode ser encontrado na formade  frutas, 

sucos e extratos secos, mas sua concentração usualmente 

estará em torno de 10 a 25%. No Brasil, é comercializado soba 

forma de cápsulas gelatinosas, comprimidos à base do extrato 

seco e na forma de suco natural (PALMA, 2013). 

O fruto é composto por componentes inorgânicos e 

orgânicos, principalmente as antocianidinas e 

proantocianidinas (PAC), polifenóis do tipo taninos com elevada 

atuação sobre as células microbianas (JESUS, 2013). 

As proantocianidinas, também chamadas de oligômeros 

ou taninos condensados, compreendem um grupo bastante 

heterogêneo de estruturas químicas descritas por sua unidade 

de constituição, grau de polimerização e tipos de ligação. 

Quando formados, os monômeros de PAC podem se 

conectar por ligações intermoleculares, de dois tipos: A e B. A 

distição dos tipos estruturais e ligações presentes na PAC é de 
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suma importância, uma vez que, interfere diretamente nas 

propriedades biológicas das mesmas. A exemplo, em estudos 

in vitro a PAC do tipo A mostrou-se bastante eficiente na 

inibição da adesão de E. coli UPEC por meio das P-fimbrias em 

células uroepiteliais nos quadros instalados de ITU 

(BLUMBERG et al., 2013; POLEWSKI et al., 2016).  

Com o passar dos anos, vários mecanismos foram 

propostos para explicar a atuação do Cranberry na prevenção 

das ITUs com base na inibição da adesão do microrganismo no 

trato urinário.  

Sabe-se que para promover sua adesão aos receptores 

das células do hospdeiro, as células bacterianas se valem de 

forças físicas naturais, como a eletrostática ou Val der Waals, 

além de interações específicas e não especificas como 

proteínas de superfície e carboidratos. Uma vez expostos ao 

principio ativo do Cranberry, observou-se em estudos com 

modelo animal que, a maquináriabilógica do hospedeiro gerou 

uma resposta antiaderente impedindo a adesão da P-fimbria 

aos receptores das células da bexiga, devido à diminuição das 

forças físicas pela mudança da morfologia baceriana resultante 

da menor expressão de genes da P-fimbria (BLUMBERG et al., 

2013; BLUMBERG et al., 2016). 

No entanto, em alguns estudos in vitro para 

determinação da  eficácia clinica, estes supostos mecanismos 

não foram encontrados, apenas observou-se in vivo uma 

redução do quadro inflamatório da ITU sem detalhamento 

especifico do processo de inibição (BLUMBERG et al., 2013; 

LEDDA et al., 2017). 

Para alguns autores, uma  possível explicação para este 

fato está na  dependência de dose para concretização do efeito 
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inibidor do Cranberry, isto é, como ainda não se padronizou um 

valor de  dose preciso, não se tem estabelecidas metodologias 

que possam se equiparar quantoà determinação dos efeitos do 

mesmo (DAVIDSON et al., 2013). 

Em pararelo, pesquisas recentes foram feitas na 

tentativa de availiar a intensificação do efeito do Cranberry 

quando em associação antibióticos e própolis. Os resultados 

mostraram uma pespectiva positiva no combo destes para 

profilaxia de ITUs (RAFAING et al., 2018).  

Sendo assim, o cranberry se comporta como uma 

potencial alternativa no combate de infecções do trato urinário 

por cepas de E. coli, por ser um produto natural e de faço 

acesso, em detrimento aos antibióticos de uso convencionais 

que além de onerosos muitas vezes levam à resistência dos 

microrganismos. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação 

antimicrobiana de cápsulas do Cranberry em sua forma 

comercializável e em amostras irradiadas com Cobalto-60, 

sobre cepas de E. coli ATCC. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no laboratório de 

pesquisa microbiológico da Divisão de Produção de 

Radiofármacos (DIPRA) do Centro Regional de Ciências 

Nucleares do Nordeste (CRCN/NE), em Recife - Pernambuco.  

 

Aquisição e armazenamento da cepa: A cepa de 

Escherichia coli utilizada estava no estoque de criopreservação 
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do laboratório, provenientes de amostras anteriormente doadas 

pelo Instituto Oswaldo Cruz IOC/ FioCruz de Pernambuco.  

Para criopreservação utilizou-se criotubos contendo 500 

µL de meio Brain Heart Infusion (BHI) estéril, uma alçada de 

material anteriormente semeado em placas, com crescimento 

microbiano visível e 100 µL do agente crioprotetor glicerol, 

anteriormente filtrado por meio da técnica da membrana 

filtrante. Em seguida, foram devidamente identificados e 

levados para câmara fria à -20ºC.  

Padronização das suspenções da cepa de E. coli: 

Passado o período de descongelamento do microrganismo 

criopreservado, a cepa de E. coli foi ressuspendida em tubo de 

ensaio contendo meio BHI e levada à estufa de 33ºC. Após 48 

horas e percebida a turvação do meio, foi realizada a diluição 

em série do microrganismo: ao tubo contendo o crescimento foi 

adicionado 1mL de solução salina estéril. Agitou-se gentilmente 

e, em seguida, retirou-se 1mL do mixer colocando-o em um 

frascos de penicilia esterilizados contendo 9 mL de solução 

salina estéril; este foi rotulado como concentração de 1010. A 

partir dessa solução primária foram realizadas diluições, 

concluindo na diluição de 105. 

Em sequência,20 µL de cada diluição foram inoculados 

em placas contendo meio TSA (TrypticaseSoy Agar), em 

triplicata. As placas foram incubadas por 48 horas em estufa à 

33ºC. Transcorrido este tempo, realizou-se a contagem de 

UFCs (Unidades Formadoras de Colônias), sendo escolhida a 

diluição de 106, o que correnponde a aproximadamente a 106 

UFC/mL. 

Obtenção do extrato e preparo da solução padrão do 

Cranberry: O extrato seco contendo o princípio ativo foi obtido 
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de cápsulas com 400mg de Cranberry usualmente 

comercializadas em drogarias e lojas de produtos naturais, por 

meio de maceração. Previamente, as cápsulas foram pesadas 

em balança de alta precisão; a partir do valor fornecido pelo 

equipamento foram feitos cálculos para diluição do peso em 

gramas diluído em 10mL de solução salina, obtendo-se a 

concentração de 0,5µg/mL. 

Irradiação do extrato: Para irradiação do extrato, 

utilizou-se uma fonte de Cobalto-60 – radiação gama –  no 

Departamento de Energia Nuclear (DEN) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). Irradiou-se as amostras do 

extrato em doses crescentes de energia: 1, 2, 5 e 10kGy a uma 

taxa de dose de 1,905 kGy/h. 

Controle Positivo e Negativo: Para controle positivo 

foram utilizados discos do antibiótico Ciprofloxacino 

comercializáveis, na concentração de 5µg. Quanto ao controle 

negativo, utilizou-se discos padronizados contendo 10µL de 

solução salina estéril. 

Avaliação da atividade antibacteriana por Método 

Difusão em Àgar I: Para determinação da atividade 

antibacteriana, utilizou-se placas de 90x15 mm de diâmetro 

estéreis contendo meio Àgar Mueller Hinton. Utilizando o 

método pourplate (semeio em profundidade), foi adicionado na 

placa (sem meio de cultura) 10µL da diluição de 106 de E. coli. 

Após a aplicação da alíquota, à placa foi adicionado o meio e 

esperou-se a solidificação do mesmo. Posteriormente, as 

placas foram divididas em quatro partes: em uma fração foi 

aplicado com o auxilio de uma pinça estéril o disco de 

Ciprofloxacino utilizado como controle positivo; na outra fração 

foi colocado o disco previamente embebido em solução salina 
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para controle negativo; na terceira fração foi aplicado o disco 

embebido na concentração teste de Cranberry irradiado e, por 

ultimo, foi aplicado o disco com a concentração teste de 

Cranberry não-irradiado. O teste foi realizado em capela de 

fluxo laminar e em triplicata, para cada dose de radiação 

utilizada, totalizando 12 placas alíquotadas. 

Seguidamente, as placas foram incubadas em estuda a 

37ºC por 48 horas. Após a incubação, os halos de inibição de 

crescimento em torno dos discos foram interpretados, sendo 

medidos em mm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como diluição padrão, escolheu-se a suspensão de 106 

como descrito na tabela 1, por apresentar durante a contagem 

± 50 a 100 UFC, como preconizado pela ANVISA (2014). 

 

Tabela 1. Contagem de UFC para padronização da diluição. 

Diluição Placa 1 Placa 2 Placa 3 

1010 INC INC INC 

109 INC INC INC 

108 309 325 353 

107 113 119 140 

106 98 107 111 

105 25 45 129 

*INC = Incontáveis                Fonte: Do autor 

Os resultados obtidos neste experimento mostraram 

que, para a concentração de 0,5µg/mL de Cranberry 

encapsulado utilizando o Método de  Difusão em Àgar I, não foi 

observada ação inibitória significante do extrato seco das 
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amostras manipuladas neste estudo sobe a cepa de E. coli, 

como mostrado na tabela 2 a seguir, e como esperado, o disco 

de antibiótico Ciprofloxacino demonstrou uma atividade 

considerável sobre a cepa estudada,  apresentando halo de ≥8 

mm. 

 

Tabela 2- Valores obtidos a partir da medição do halo de 

inibição em milímetros. 

Dose Tratamento Média de 3 

Repetições (mm) 

 

1kGy 

 

Controle + ≥ 8 

Controle - - 

Extrato Irradiado 1 

Extrato Não-Irradiado 1 

 

2kGy 

Controle + ≥ 8 

Controle - - 

Extrato Irradiado - 

ExtratoNão-Irradiado - 

 

5 kGy 

Controle + ≥8 

Controle - - 

ExtratoIrradiado - 

Extrato Não-Irradiado - 

 

10 kGy 

Controle + ≥8 

Controle - - 

Extrato Irradiado - 

Extrato Não-Irradiada - 

Fonte: Do autor 

 

A ausência do halo de inibição de crescimento diante da 

metodologia utilizada sugere que a concentração de 0,5µg/ml 

contém baixo teor de princípio ativo ou de PAC, reafirmando a 
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relação dose-dependente do Cranberry, como já foi relatado por 

Davidson et al (2013) e Llano et al. (2015).  

Segundo Chen et al (2013) em seus estudo ex vivo e in 

vitro, é necessária uma dose diária de pelo menos 300 a 600mL 

de Cranberry a 25% para levar à opsonização celular 

bacteriana. 

Bukhari et al. (2015) observaram que, em as doses 

crescentes de 25µg, 50µg e 100µg do extrato de Cranberry, é 

visível o aumento do halo de inibição sobre cepas de 

Escherichia coli, podendo chegar a cerca de 15,63 mm de 

diâmetro.  

Como pôde ser observado, a irradiação gama com dose 

máxima de 10kGy não foi capaz de potencializar o caráter 

antimicrobiano do extrato do Cranberry. Pode-se inferir que, 

seria necessário elevar a taxa de dose da fonte utilizada, para 

assim causar danos às estruturas biológicas do microrganismo 

e dessa forma, levá-lo à morte celular. 

De acordo com Rafsanjany et al. (2015), por não existir 

padronização nos valores de concentração a serem utilizados 

para as metodologias estudas, os resultados obtidos por 

diversos grupos científicos ainda não são consistentes e 

passam a ser contraditórios.  

Quanto à eficácia clínica, Rafsanjany et al. (2015) cita em 

seu artigo que no ano de 2012 o pesquisador Cochrane 

concluiu em seus estudos que o Cranberry, em comparação 

com os antibióticos amplamente administrados em quadros de 

ITU, possui benéficios minimamente visíveis para ser adotado 

como recomendação clara nessa circustâncias.  

Em conformidade, Singh et al. (2016) investigou o uso 

oral do extrato do Cranberry em pacientes com ITU recorrente. 
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Em seus resultados foi demonstrado que, quando em 

associação com as formulações terapêuticas de amplo espectro 

o Cranberry reduziu os episódios de infecção urinária, contudo, 

quando administrado isoladamente cerca de 33% dos pacientes 

progrediram para o desenvolvimento de novos casos de ITU.  

Em sua obra, Singh et al. cita que as investigações 

científicas de Barbosa-Cernick et al., Beerepoot et al. e Waites 

et al. reafirmaram o efeito negativo do Cranberry sob o 

crescimento da E. coli patogênicas para esta condição clínica. 

Um aspecto relevante que pode ser determinante na 

avaliação da eficácia no Cranberry sobre a inibição do 

crescimento da E. coli está da diversidade de suas estirpes. 

Alshaibani et al. (2017) realizou experimentos para avaliação 

dos efeitos nas variações do pH em soluções e mudanças na 

concentração de proantocianidinas em sucos naturais de 

Cranberry sobre cepas de E. coli EPEC e ETEC, ambas com 

incidência gastrointestinais; confirmando sua capacidade de 

inibir o crescimento das duas estirpes. 

Em consoante, Ranfaing et al. (2018) demonstrou por 

meio de ténicas para análise molecular que o própolis é capaz 

de potencializar os efeitos antimicrobianos das 

proantocianidinas do cranberry atuando diretamente na 

modulação da adesão, motilidade, formação de biofilme e 

metabolismo microbiano. Sugerindo, portanto,  que a 

associação do Cranberry+Própolis seria uma interessante 

estratégia de prevenção terapêutica para ITU. 

Assim, como alguns dados repostados na literatura, 

ainda faz-se necessário a realização de estudos mais 

aprofundados acerca do efeito inibitório do Cranberry, frente à 

estipes do microrganismo E. coli. 
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CONCLUSÕES  

 

O extrato seco irradiado, bem como o não-irradiado não 

demonstrou efeito significativo sobre a cepa de E. coli diante da 

metodologia utilizada nestes trabalho.  

Com isso, pode-se dizer que o Cranberry até o presente 

momento não possui ação profilática ou terapêutica 

cientificamente comprovada, necessitando de mais 

aprofundamentos técnico-cientifico para comprovação do seu 

uso. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Alshaibani, D.; Zhang, R.; Wu, V. C. H. Antibacterial characteristics and 
activity of Vaccinium macrocarpon proanthocyanidins against diarrheagenic 

Escherichia coli. Journal of Functional Foods. v.39, p. 133–138, 2017.   
ANVISA. Agência Nacional de Viagilância Sanitária. Microbiologia Clínica 
para o Controle de Infecção Relacionada À Assistência À Saúde. Módulo 3: 
PrincipaisSíndromesInfecciosas. 2014. 
Blumberg, J. B.; Basu, A.; Krueger, C. G.; Lila, M. A.; Neto, C. C.; Novotny, 
J. A.; Toner, C. D. Impact of Cranberries on Gut Microbiota and 
Cardiometabolic Health: Proceedings of the Cranberry Health Research 
Conference 2015. Advances in Nutrition: An International Review 
Journal. v.7, n.4, p. 759–770, 2016. 
Blumberg, J. B.; Camesano, T. A.; Cassidy, A.; Kris-Etherton, P.; Howell, 
A.; Manach, C.; Vita, J. A. Cranberries and Their Bioactive Constituents in 
Human Health. Advances in Nutrition. v.4, n.6, p. 618–632, 2013. 
Braggiato, C. R.; Lazar, C. A. E. L. Infecção do trato urinário não 
complicada na mulher:  relato de caso e revisão da literatura. Rev. Fac. 
Ciênc. Méd. Sorocaba. v. 8,n. 4, p. 231-4, 2016. 
Chen, C.-S., Ho, D.-R., Lin, W.-Y., Ho, D.-R., Chang, P.-J., Huang, Y.-C., & 
Ho, D.-R. Urine post equivalent daily cranberry juice consumption may 
opsonize uropathogenicity of Escherichia coli. Journal of Infection and 
Chemotherapy. v.19, n. 5, p. 812–817, 2013. 



AVALIAÇÃO “IN VITRO” DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO EXTRATO SECO 
IRRADIADO E NÃO IRRADIADO DE CÁPSULAS DO CRANBERRY (VACCINIUM 
MACROCARPON) SOBRE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI CAUSADORAS DE 

INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO  

775 
 

Dagostin, S. F. F. Utilização de  VacciniumMacroparpon (Cranberry) para 
prevenção de infecção urinária recorrente: revisão de literatura e 
divulgação a profissionais de saúde. Monografia. Universidade do Extremo 
Sul Catarinense- UNES- Pós-Graduação Especialização em Farmacologia. 
2015. 
Davidson, E., Zimmermann, B. F., Jungfer, E., &Chrubasik-Hausmann, S. 
Prevention of Urinary Tract Infections with Vaccinium Products. 
Phytotherapy Research. v.28,n. 3, p. 465–470, 2013. 
Eberly, A.; Beebout, C.; Brannon, J.; DE, S.; Fitzgerald, M.; Baroni, C.; 
Clayton, D.; Hadjifrangiskou, M.; Nashiville, T. N. Cytochrome BD-I is a 
potential target for erradicatinguropathogenic E. coli biofilms. THE 
JOURNAL OF UROLOGY. v. 199, n. 4, 2018. 
Ferreira, V.M.; Rossiter, L.N.V.; Aragão ,N.F.F.; Pinto, O.A.; Santos, P.M.; 
Cardoso, P.H.A. et al. Infecções comunitárias do trato urinário em 
Divinópolis, MG: avaliação do perfil de resistência bacteriana e do manejo 
clínico. Rev. Bras. Med. Fam. Comunidade. v.12, n.39, p. 1-13, 2017. 
França, Y. R.;  Carolina, A.; Coutinho, V. G.; Spexoto, M. C. O Consumo do 
Cranberry no Tratamento de Doenças Inflamatórias.Ensaios e Ciência: 
Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde. vol. 18, n. 1, p. 47-53, 2014. 
Hu, J.; Torres, A. G. Enteropathogenic Escherichia coli: foe or innocent 
bystander? Clin.  Microbiol. Infect. p.1–6, 2015. 
Jesus, T. F. P. O Mirtilo e suas propriedades terapêuticas. 2013. 77f. 
Dissertação. (Mestrado em Ciências Farmacêuticas)- Universidade 
Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde, Porto. 2013. 
Kin-Yun, H.; Eun, M. Y.; Chan, J. K. Infecção do trato urinário causada por 
bactérias produtoras de -lactamases de espectro ampliado adquiridas na 
comunidade em neonatos. Jornal de Pediatria. vol. 93, n. 3, p. 260-266, 
2017.  
Lara, F. B. M. Genotipagem de cepas de Escherichia coli uropatogênica 
(UPEC) isoladas no Hospital Regional de Ceilândia no Distrito Federal. 
Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade de Brasília, Faculdade de 
Ceilândia. Brasília. Distrito Federal. 2014. 
Ledda, A.; Belcaro, G.; Dugalli, M.; Riva, A.; Togni, S.; Eggnhoffner, R.; 
GiacomelIi, L. Highly standardized cranberry extract supplementation 
(Anthocran®) as prophylaxis in young healthy subjects with recurrent 
urinary tract infections. European Review for Medical and 
Pharmacological Sciences. v.21, p. 389-393, 2017. 
Llano, D. G.; Fernàndez, A. E.; Sánchez-Pátan, F.; Martín-Álvarez, P. J.; 
Moreno-Arribas, M. V.; Bartolomé, B. Anti-Adhesive Activity of Cranberry 
Phenolic Compounds and Their Microbial-Derived Metabolites against 



AVALIAÇÃO “IN VITRO” DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO EXTRATO SECO 
IRRADIADO E NÃO IRRADIADO DE CÁPSULAS DO CRANBERRY (VACCINIUM 
MACROCARPON) SOBRE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI CAUSADORAS DE 

INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO  

776 
 

UropathogenicEscherichia coli in Bladder Epithelial Cell Cultures. Int. J. 
Mol. Sci. v. 16, 2015. 
Mainil, J. Escherichia coli virulence factors. Veterinay Immunology and 
Immunopathology. v. 152, p. 2-12, 2013. 
Mentzer, V.; Conno, A.; Wieler, T. R.;  Semmler, L. H.; Iguchi, T.; Thomson, 
A.; Dougan, G. Identification of enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) 
clades with long-term global distribution. Nature Genetics. v.46, n.12, p. 
1321–1326, 2014. 
Murray, P. R.; Rosenthal, K. S.; Kobayashi, G. S.; Pfaller, M. A. 
Microbiologia Médica. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. p.888, 2014. 
NasliRafsanjany, JandirkSenker, Simone Brandt, Ulrich Dobrindt, and 
Andreas Hensel. In Vivo Consumption of Cranberry Exerts ex Vivo 
Antiadhesive Activity against FimH-Dominated Uropathogenic Escherichia 
coli: A Combined in Vivo, ex Vivo, and in Vitro Study of an Extract from 
Vaccinium macrocarpon. J. Agric. FoodChem. v.63, p. 8804−8818, 2015. 
Palma, P. Cistite na mulher. Rev. Bras. De Med. Campinhas. v. 70, n. 10, 
p. 350-357, 2013. 
Polewski, M. A., Krueger, C. G., Reed, J. D., &Leyer, G. Ability of cranberry 
proanthocyanidins in combination with a probiotic formulation to inhibit in 
vitro invasion of gut epithelial cells by extra-intestinal pathogenic E. coli. 
Journal of Functional Foods. v.25, p. 123–134, 2016.  
Ranfaing, J.; Dunyach-Remy, C.; Louis, L.; Lavigne, J. P.; Sotto, A. Propolis 
potentiates the effect of cranberry (Vaccinium macrocarpon) against the 
virulence of uropathogenicEscherichia coli. ScientificReportS. v.8, p. 
10706, 2018. 
Rosa, J.L.;  Barros, R. F.; Santos, M. O. Características da Escherichia coli 
Enterohemorrágica (EHEC). SAÚDE & CIÊNCIA EM AÇÃO – Rev. Acad. 
do Inst. de Cien. da Saúde. v.2, n.01, 2016.  
Saima Bukhari, Sadia Chiragh, Sumbal Tariq, Muhammad Adeel Alam, 
Muhammad Salim Wazir, Muhammad Suleman. In vitro acativity of 
Vacciniom Macrocarpon (Cranberry) on urinary tract pathogens in 
uncomplicate urinary tract infection. J. Ayub Med Coll Abbottabad.v.27, 
n.3, 2015. 
Silva, J. M. P.; Vasconcelos, M. M. A.; Dias, C. D.; Oliveira, E. A. Aspectos 
atuais no diagnóstico e abordagem da infecção do trato urinário. Rev. Med. 
Minas Gerais. v.24, p. 20-30, 2014. 
Singh, I., Gautam, L. K., & Kaur, I. R.Effect of oral cranberry extract 
(standardized proanthocyanidin-A) in patients with recurrent UTI by 
pathogenic E. coli: a randomized placebo-controlled clinical research study. 
International Urology and Nephrology. v.48, n. 9, 2016. 



AVALIAÇÃO “IN VITRO” DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO EXTRATO SECO 
IRRADIADO E NÃO IRRADIADO DE CÁPSULAS DO CRANBERRY (VACCINIUM 
MACROCARPON) SOBRE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI CAUSADORAS DE 

INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO  

777 
 

Small, E. North American Cornucopia: Top 100 Indigenous Food Plants. 
CRC Press. p.793, 2013. 
Souza, C.O.; Melo, C. S. B.; Melo, T. R. B.; Menezes, E. M.; Carvalho, A. 
C.; Monteiro, L. C. R. Escherichia coli  enteropatogênica: uma categoria 
diarreiogênica versátil. Rev. Pan-Amaz. Saude.  v.7, n. 2, p. 79-91, 2016. 
Souza, Carla Franco Porto Belmont. Efeito antimicrobiano do extrato de 
cranberry sobre micro-organismos causadores de infecção urinária. 
Cadernos UniFOA, Volta Redonda, n. 31, p. 113-122, ago. 2016. 
Swei, D. L.; Shieh, H. H.; Ragazzi, S. L. B.; Koch, V. H. K.; Martinez, M. B.; 
Gilio, A. E. Infecção urinária comunitária: etiologia segundo idade e sexo. J. 
Bras. Nefrol. v. 35, n. 2, p. 93-98, 2013. 
Ud-Din, A.; Wahid, S. Relationship among Shigella spp. and enteroinvasive 
Escherichia coli (EIEC) and their differentiation. Brazilian Journal of 
Microbiology. v.45, n. 4, p. 1131-1138, 2014. 
Ulett, G. C.; Totsika, M.; Schaale, K.; Carey, A. J.; Sweet, M. J.; Schembri, 
M. A. Uropathogenic Escherichia coli virulence and innate immune 
responses during urinary tract infection. CurrentOpinion in Microbiology. 
v.16, p. 100–107, 2013. 

 



AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DOS ESTIGMAS DE Zea mays 

778 
 

CAPÍTULO 41 
 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIBACTERIANA DOS ESTIGMAS DE Zea 

mays 
 

Luan Evangelista CARLOS1 

Vanessa Erika Abrantes COUTINHO ² 

Francielly Negreiros de ARAÚJO3 
Nathália Regina Galvão SILVA 4 

Tatiane Santi GADELHA 5 

 

¹ Graduado em Biomedicina, FSM; 2,3 Mestre em Biologia Celular e Molecular, UFPB  
4 Mestranda do curso de Pós-graduação em Ciências Biológicas, UFPE; 

5Orientadora/Professora do DBM/UFPB. 
Luan_evangelista04@hotmail.com 

 

RESUMO: A busca por novos métodos de tratamento contra 
infecções bacterianas vem crescendo atualmente e a opção por 
medicamentos naturais, ditos fitoterápicos, tem se mostrado 
uma alternativa viável, visto que o uso de fármacos 
industrializados vem acarretando na resistência bacteriana. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antibacteriana de 
extratos de Zea mays, frente a bactérias Gram-negativas e 
Gram-positivas. Para a obtenção do extrato salino e infusão, os 
estigmas foram secos em estufa a 37ºC por 5 dias consecutivos 
e triturados em moinho elétrico. A atividade antibacteriana dos 
extratos de Zea mays foi investigada por meio da determinação 
da Concentração Inibitória Mínima (CIM) pela técnica de 
sensibilidade por microdiluição. As bactérias inibidas pelos 
extratos testados obtiveram o mesmo resultado na CIM de 0,38 
mg/mL, sendo inibidas também na mesma titulação 1/4. Os 
teores de proteinas solúveis foram obtidas  pelo método de 
Bradford, e onde foi observado uma concentração de 0,63 
mg/mL no extrato salino e 0,76 mg/mL na infusão. A baixa 
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concentração de proteinas solúveis no extrato podem ter 
influenciado os resultados da ação antimicrobiana. Para 
verificar novas atividades biológicas os extratos de Zea mays 
devem ser concentrados.  
Palavras-chave: Zea mays. Antimicrobiano. Extrato vegetal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os  fitoterápicos são medicamentos de origem vegetal, e 

utilizados pela humanidade desde a antiguidade. As plantas são 

usadas na medicina popular como um recurso alternativo para 

o tratamento e prevenção de inúmeras patologias, 

principalmente por algumas comunidadas que não tem acesso 

a outros medicamentos (CARNEIRO et al., 2014). Produtos 

considerados naturais encontrados e extraídos de plantas são 

aqueles que possuem compostos com princípios ativos com  

ação medicinal, ou seja, que apresentem efeitos de cura, alívio 

ou prevenção de determinadas patologias (MIRANDA et al., 

2015). 

O Zea mays é uma planta gramineae da família Poaceae, 

originária na América Central. Possui um segmento amarelado 

como uma espécie de cabelo, e de acordo com a região possui 

diferentes denominações (também conhecido como cabelo de 

milho, seda de milho, estigma, barba de milho). Quimicamente 

ele possui diversas substâncias ativas, dentre elas estão os 

flavonoides, saponinas, taninos, alcaloides, carboidratos, 

vitaminas, proteínas, cálcio, potássio, magnésio, sódio, dentre 

outros (ARORA et al., 2015).  

O poder medicinal do estigma de milho, é relatado em 

artigos científicos e bem como na medicina popular onde é 

utilizado para o combate de doenças. O conhecimento empírico 

da população, principalmente dos que residem na zona rural, o 
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estigma do milho possui vários efeitos benéficos ao nosso 

organismo, dentre eles pode-se destacar a ação diurética, 

antiinflamatória, estimulante de secreção biliar, albinúria, cistite, 

distúrbios cardiácos, febre e inflamação na bexiga (SILVA; 

CAVALCANTI, 2016). Além disso, promove a redução da 

pressão arterial sistêmica devido ação de antocianinas 

(MAMANI-CHOQUEPATA et al., 2013). O efeito hepatoprotetor 

também está relacionado as antocianinas e alguns compostos 

fenólicos existentes no vegetal (HAÑARI-QUISPE et al., 2015). 

A atividade inibitória do estigma de Z. mays tem sido 

relacionada a sua ação antiaderente contra a cepa E. coli 

uropatogênica (RAFSANJANY et al., 2013). 

Devido a resistência bacteriana causada pelos fármacos 

industrializados, tem levado a busca por novos métodos de 

tratamento contra infecções bacterianas que a cada ano vem 

crescendo e a opção por medicamentos naturais, ditos 

fitoterápicos, tem se mostrado uma alternativa viável, atrelado 

ao fato de que alguns produtos naturais possuem menos efeitos 

colaterais ao organismo (GONÇALVES et al., 2013).  

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

atividade antibacteriana dos estigmas de Zea mays frente a 

bactérias patogênicas de interesse clínico. Podendo assim, 

incrementar dados científicos importantes a respeito da 

espécie, bem como buscar uma fonte alternativa e apontar a 

utilização de plantas medicinais como uma alternativa para o 

tratamento de infecções microbianas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Obtenção do material vegetal 
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O milho Zea mays foi coletado de uma plantação 

orgânica na cidade de Umari no estado do Ceará, Brasil, entre 

as coordenadas (latitude: -3.26667, longitude: -40.11673° 16′ 0″ 

Sul, 40° 7′ 0″ Oeste). A coleta dos estigmas ocorreu no mês de 

junho de 2016, onde o material foi coletado manualmente sendo 

possível removê-lo do vegetal sem causar danos. Em seguida 

o mesmo foi embalado e transportado até o Laboratório de 

Bioquímica, Genética e Radiobiologia (BioGeR) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em João Pessoa, PB.  

 

Preparação dos extratos vegetais 

 

Para a obtenção dos extratos os estigmas de Z. mays 

foram secos em estufa à temperatura de 37ºC por 5 dias 

consecutivos, em seguida triturados em moinho elétrico em 

temperatura ambiente para a obtenção da farinha fina 

necessária para a realização da extração proteica. Foram 

obtidos 19 g de farinha do total de estigmas utilizados.  

Para a extração proteica, foi utilizada a proporção 1:10 

(farinha/NaCl 0,15M). Para a obtenção do extrato proteico a 

amostra foi submetida à agitação constante por 3 horas, 

centrifugada a 5000 rpm por 30 minutos à 4ºC. O precipitado 

foi descartado e o sobrenadante denominado de extrato salino 

foi filtrado em papel filtro e armazenado em temperatura de -

20ºC para análises posteriores.. 

O extrato obtido por infusão foram utilizados 3 g de 

estigmas de milho secos e 500 mL de água fervente. O material 

permaneceu em repouso por 30 minutos à temperatura 

ambiente (27 ± 2 ºC). Logo após o extrato foi filtrado em papel 

filtro para utilização nos testes de atividade microbiana. Para o 

teste microbiano os diferentes extratos foram filtrados em filtro 

de 0,22 µm  (CAVALHEIRO et al., 2016). 
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Quantificação de proteínas solúveis 

 

O teor de proteínas solúveis presente nas amostras dos 

estigmas de Z. mays foi quantificado pelo método descrito por 

Bradford (1976), utilizando 1 mg/mL de amostra liofilizada. Para 

o teste, foram realizadas diluições duplo-seriadas com NaCl 

0,15 M, a cada 100 µL adicionou-se 2,5 mL do reagente de 

Bradford. Após um intervalo de 10 minutos, em temperatura de 

25℃, o teor proteico foi verificado em espectrofotômetro 

realizada a 595 nm. A curva padrão foi realizada utilizando 

Albumina Sérica Bovina (BSA) em diferentes concentrações. 

 

Atividade hemaglutinante 

 

A atividade hemaglutinante dos extratos, salino e 

infusão, foi determinada por meio de diluições dupla-seriadas 

com 100 μL NaCl 0,15 M, 100 μL dos extratos e 100 μL de uma 

suspensão de eritrócitos de coelhos a 3%. O ensaio foi 

incubado em estufa a 37ºC por 30 minutos, seguido de repouso 

à 25ºC e posterior observação macroscópica dos resultados. 

 

Atividade antibacteriana 

 

Os microrganismos utilizados para determinar o 

potencial de inibição dos extratos de Z. mays, foram: 

Acinetobcter baumanni HSI3, Eschechiria coli, Escherichia coli 

HSI1, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa 

HSI4, Salmonella spp 29, Staphylococcus aureus ATCC 27664, 

Staphylococcus aureus ATCC 912415D. As bactérias que não 

apresentam registro foram cedidas pelo Hospital Santa Rita à 

UFPB para utilização em pesquisas. 
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A atividade antibacteriana dos extratos foi investigada 

por meio da determinação da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM) pela técnica de sensibilidade por microdiluição em caldo. 

As cepas bacterianas foram reativadas em caldo Brain Heart 

Infusion (BHI). A padronização do inóculo foi realizada pela 

equiparação da turvação do repique, de acordo com a escala 

de MacFarland que corresponde ao número de 1,5x108 

bactérias/mL.  

O ensaio de sensibilidade foi realizado em placas de 

microdiluição de 96 poços. O extrato salino dializado e 

liofilizado foi diluído em água destilada na proporção de 3 

mg/mL, e a infusão do estigma de Z. mays foi preparada na 

proporção de 2g/5mL. Para verificar a atividade antimicrobiana 

foram pipetados 90 µL de meio BHI, adicionado 90 µL dos 

extratos nos primeiros poços, seguido de diluições seriadas e 

adicionado as diluições 10 μL do inóculo bacteriano. O controle 

de crescimento, controle positivo contém o meio de cultura e 

bactéria e o controle negativo utilizou-se apenas meio de 

cultura. As placas contendo o inóculo e as diferentes 

concentrações de extrato foram incubadas a 37ºC e realizada 

a leitura de 0 a 18 horas, em absorbância de 630 nm.  

 

Análise estatística  

 

O ensaio antibacteriano foi realizado em triplicatas e os 

resultados obtidos foram submetidos ao teste t-Student, 

visando identificar diferenças significativas entre as médias das 

absorbâncias, usando o programa estatístico GraphPad Prism 

6.0 (GraphPad Software Inc., San Diego CA, USA). A 

significância foi estabelecida com p <0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A partir da quantificação do teor de proteínas solúveis 

presentes nos extratos dos estigmas de Z. mays, foi possível 

observar diferentes concentrações proteicas. O extrato salino 

obteve uma concentração de proteínas solúveis de 0,63 mg/mL, 

para a infusão obteve-se uma concentração de 0,76 mg/mL. 

A presença de lectinas no extrato salino e infusão foi 

verificada em ensaios de atividade hemaglutinante (UH) 

utilizando eritrócitos de coelho a 3%. Uma aglutinação 

significativa foi comprovada macroscopicamente em ambas os 

extratos, quando extraidos em glicina 0,1 M, pH 2,6 ou 9,0 

contendo NaCl 0,15 M. Os extratos de Astrocaryum vulgare, 

pertencente a mesma classe botânica de Z. mays, apresentou 

atividade hemaglutinante com eritrócitos humanos e de carneiro 

(ARAGÃO; THOMAZ, 2015). 

A partir dos resultados do teste antibacteriano in vitro foi 

possível observar que a atividade inibitória, de ambos os 

extratos, ocorreu apenas nas diluições ¼, conforme 

apresentado na Tabela 1. 

A atividade microbiana foi considerada de acordo com a 

diminuição do crescimento da bactéria, sendo considerada a 

CIM como menor concentração do extrato vegetal capaz de 

inibir o crescimento bacteriano.  

 
Tabela 1: Determinação da Concentração Inibitória Mínima 
(CIM) in vitro dos extratos por Infusão (EI) e salino (ES) de Zea 
mays. 

 

Bactérias 
CIM  

infusão 
(mg/mL)a 

CIM  
salino 

(mg/mL) 

 
Título 

Acinetobacter baumannii 
HSI3 

NI NIc ¼ 

Eschechiria coli 0,38b 0,47 ¼ 
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Escherichia coli HSI1 0,38 NI ¼ 

Listeria monocytogenes 0,38 NI ¼ 

Pseudomonas aeruginosa 
HSI4 

0,38 NI ¼ 

Salmonellassp 29 0,38 0,47 ¼ 

Staphylococcus aureus 
ATCC 23235 

NI NI ¼ 

Staphylococcus aureus 
ATCC 27664 

NI NI ¼ 

Staphylococcus aureus 
ATCC 9.12415D 

0,38 NI ¼ 

Fonte: Dados da pesquisa.  
aExtratos da planta Zea mays, 
bConcentração Inibitória Mínima (CIM) para inibição do 

crescimento bacteriano em mg/mL,  
cNI= Não ocorreu inibição nas concentrações testadas.  

 

Todas as bactérias inibidas pelos extratos testados 

obtiveram o mesmo resultado na CIM, sendo inibidas também 

na mesma titulação. Os extratos foram submetidos a testes de 

quantificação proteica pelo método de Bradford, onde foi 

constatada que apesar de apresentar um teor proteico baixo, 

as proteínas solúveis da infusão exercem uma atividade 

inibitória significativa. 

De acordo com os resultados obtidos no ensaio 

antibacteriano, os extratos testados foram capazes de inibir o 

crescimento bacteriano em diferentes intervalos de incubação. 

Para os testes com a cepa Salmonella, ambos os extratos 

apresentaram atividade inibitória após 4 horas de incubação à 

37ºC, porém o extrato salino foi menos efetivo conforme a 

Figura 1. 

 

Figura 1: Atividade inibitória do extrato salino e infusão dos 

estigmas de Z. mays frente à cepa Salmonella spp 29. Inibição 

do crescimento bacteriano (*) 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos estudos de Nessa, Ismail e Mohamed (2012) foram 

testados diferentes extratos orgânicos extraídos do estigma de 

milho, éter de petróleo, clorofórmio e metanol, contra algumas 

bactérias, dentre elas estavam a Salmonella typhi e Salmonella 

paratyphi. Os três tipos de extratos testados não promoveram 

a inibição dos microrganismos em questão.  

Os testes com E. coli foram semelhantes ao da 

Salmonella, inibindo a proliferação bacteriana a partir de 4 

horas de incubação (Figura 2), já os resultados para o isolado 

E. coli HSI1 mostraram que apenas a infusão foi capaz 

provocar inibição, após 8 horas, conforme a Figura 3. 

 

Figura 2: Atividade inibitória do extrato salino e infusão dos 

estigmas de Z. mays frente à cepa Escherichia coli. Inibição do 

crescimento bacteriano (*) 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados frente às duas cepas de E. coli são 

promissores, tendo em  vista que esse microrganismo é 

frequentemente encontrado em isolados de pacientes com 

infecção urinária, com maior prevalência em mulheres e 

apresentando uma taxa de 60% - 90 % dos casos na 

comunidade, e 50% - 60% em casos hospitalares, sendo o 

restante causado por outros microrganismos (BITENCOURT; 

PAVANELLI, 2014).  

Oliveira e colaboradores (2015) realizaram um 

levantamento de espécies utilizadas como medicina alternativa 

em Juíz de Fora – MG, relatando a utilização da infusão dos 

estigmas do milho no tratamento de infecção urinária. A área 

fitoterápica vem crescendo de maneira expressiva no Brasil, 

promovendo pesquisas científicas a partir do conhecimento 

empírico adquirido ao longo de gerações. 
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Figura 3: Atividade inibitória do extrato salino e infusão dos 

estigmas de Z. mays frente à cepa Escherichia coli HSI1. 

Inibição do crescimento bacteriano (*) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim como a Salmonella, a L. monocytogenes é 

conhecida por desencadear infecções através de alimentos, 

neste caso é dado o nome de Listeriose, que se contraída 

durante o período de gravidez pode resultar em aborto 

espontâneo ou infecção grave no recém-nascido 

(OLADUNJOYE; SINGH; IJABADENIYI, 2016). O resultado da 

ação antimicrobiana dos extratos sobre esse microrganismo 

está representado na Figura 4, onde apenas a infusão foi capaz 

de promover a redução do crescimento bacteriano.  

 

Figura 4: Atividade inibitória do extrato salino e infusão dos 

estigmas de Z. mays frente à cepa Listeria monocytogenes. 

Inibição do crescimento bacteriano (*) 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ambos os extratos, salino e infusão, não foram capazes 

de inibir o crescimento das cepas Acinetobacter baumannii 

HSI3 (Figura 5) e Staphylococcus aureus ATCC 27664 (Figura 

6). Tal resultado pode estar relacionado ao baixo teor proteico 

das amostras testadas frente a cepas com maior resistência.  

Para os testes com Staphylococcus aureus ATCC 

912415D (Figura 7) e P. aeruginosa (Figura 8) a atividade 

inibitória ocorreu apenas para a infusão, após 10 e 12 horas de 

incubação, respectivamente. 

Os estudos feitos por Iahnn (2016) sobre a Aristida 

pallens Cav. pertencente à mesma família do Z. mays, usando 

o extrato etanólico de suas folhas, constatou que a ação 

antibacteriana só foi possível em cepas gram-positivas, como 

por exemplo a Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e 

Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), que foram inibidas 

na mesma concentração de 2000 µg/mL, não apresentando 

efeito bactericida. Dentre as Gram-negativas testadas neste 

estudo estava a Escherichia coli (ATCC 25922). 
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Figura 5: Atividade inibitória do extrato salino e infusão dos 

estigmas de Z. mays frente à cepa Acinetobacter baumannii 

HSI3. Inibição do crescimento bacteriano (*) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segundo Silva et al. (2014) seus experimentos com 

outra espécie vegetal, pertencente à família Poaceae, a 

Cymbopogon citratus (Capim santo, Capim cidreira) obteve 

uma CIM de 7,81 µg mL-1 para S. aureus (ATCC 6538) e 15,62 

µg mL-1 para P. aeruginosa (ATCC 9027). O óleo essencial de 

C. citratus obteve uma CIM superior aos 0,38 mg/mL 

encontrado neste ensaio, o que demonstra em parte, uma 

melhor atividade inibitória da infusão dos estigmas de Z. mays, 

pois uma pequena concentração do extrato consegue inibir o 

microrganismo. Não se pode afirmar qual extrato é realmente 

benéfico ao organismo, visto que não foi realizado nenhum 

estudo de toxicidade in vivo dos mesmos. 
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Figura 6: Atividade inibitória do extrato salino e infusão dos 

estigmas de Z. mays frente à cepa Staphylococcus aureus 

ATCC 27664. Inibição do crescimento bacteriano (*) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em contrapartida, este estudo nos mostra que o extrato 

salino e a infusão dos estigmas de Zea mays, apresentados na 

tabela possuem efeito antimicrobiano tanto em Staphylococcus 

aureus, como Escherichia coli, provando que extratos obtidos 

de plantas da mesma família podem apresentar diferentes 

efeitos sobre os microrganismos, dependendo também da 

forma como é manipulada para extrair seus diversos 

compostos. 

Estudos com frações de Zea mays L. tem evidenciado 

sua capacidade de promover o reparo e a manutenção da 

saúde oral, por meio de sua atividade antibacteriana no 

combate a gengivite, parodontose e piorréia, sendo 

comercializado e prescrito para o tratamento de patologias 

periodontais (KIM et al., 2016). 
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Figura 7: Atividade inibitória do extrato salino e infusão dos 

estigmas de Z. mays frente à cepa Staphylococcus aureus 

ATCC 912415D. Inibição do crescimento bacteriano (*) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Estudos apontam que bactérias do gênero 

Staphylococcus são conhecidas por ocasionar diversos 

processos infecciosos na pele, sendo os mais comuns a 

foliculite, furúnculo e impetigo, podendo invadir também a 

corrente sanguínea e desencadear patologias como 

endocardite, pneumonia e meningite (SILVA; SILVA; 

OLIVEIRA, 2016). Algumas cepas adquirem resistência a 

antibióticos como forma de defesa, é o caso da Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina/Oxacilina (MRSA). A relevância 

de S.aureus como um microrganismo patogênico dar-se-á 

devido à combinação de virulência mediada por toxinas, as 

suas particularidades invasivas e a forma como adquire 

resistência aos antimicrobianos (GUSHIKEN et al., 2016).   
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Figura 8: Atividade inibitória do extrato salino e infusão dos 

estigmas de Z. mays frente à cepa Pseudomonas aeruginosa 

HSI4. Inibição do crescimento bacteriano (*) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Wust et al. (2016) investigou a atividade antibacteriana 

de diversos extratos de Paspalum Repens P. J. Bergius sobre 

algumas bactérias de interesse, dentre elas a Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 3686, que não sofreu inibição pelos extratos 

testados. P. aeruginosa é um bastonete Gram-negativo, 

largamente distribuído pelo ambiente, presente muitas vezes 

na microbiota normal de indivíduos sadios e isolados de 

diversos locais, principalmente hospitalares (ROSAS; MUNOZ; 

GARCIA, 2015). 

A comunidade, principalmente rural, utiliza o chá do 

estigma de milho para diversas enfermidades, entre elas estão 

à cistite. O estudo de Sahib, Mohammed, Jasimhamdan (2012), 

realizado em Bagdá, mostrou que o uso de extrato aquoso do 

estigma de milho reduziu não só os sintomas causados pela 

infecção do trato urinário, como também a redução significativa 
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de alguns componentes no exame de rotina, como pus, 

glóbulos vermelhos e alguns cristais.   

Apesar das concentrações de proteínas solúveis nos 

extratos serem baixas, as mesmas apresentam um potencial 

inibitório promissor. Embora o extrato salino tenha inibido 

menos cepas em relação à infusão, o estudo sugere a presença 

de lectinas, comprovado por meio de hemaglutinação, bem 

como a inibição de alguns açúcares. Lectinas são proteínas que 

se ligam específica e reversivelmente a carboidratos, sendo 

distribuída numa enorme diversidade vegetal e desenvolvendo 

uma variedade de atividades biológicas (ESPINO-SOLIS, 

2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os extratos dos estigmas de Zea mays apresentam 

efeito antimicrobiano significativo frente a diferentes cepas 

bacterianas, Gram-positivas e Gram-negativas. Os métodos de 

extração podem ter interferido no resultado da concentração 

inibitória mínima, visto que a infusão apresentou um baixo valor 

de proteínas solúveis 0,76 mg/mL. O presente estudo 

comprova o valor do conhecimento empírico empregado na 

medicina popular quanto o benefício da infusão do estigma do 

milho no tratamento de infecções, diminuindo a proliferação 

bacteriana. A investigação por outros métodos de extração do 

Zea mays pode levar a resultados mais promissores em relação 

a seu efeito antimicrobiano, o que nos leva a acreditar em sua 

potencial aplicação na área fitoterápica. 
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RESUMO: Klebsiella pneumoniae é um importante patógeno 
emergente, pois o aumento no número de infecções por cepas 
hipervirulentas e a crescente escassez de medicamentos 
eficazes, trazem um grande desafio no tratamento das 
infecções causadas por esta espécie. As plantas constituem 
uma das fontes mais importantes de novas substâncias 
utilizadas como agentes medicinais e, nesse contexto, os óleos 
essenciais e seus fitoconstituintes se destacam com grande 
capacidade antimicrobiana, sendo muitos deles efetivos tanto 
contra cepas bacterianas sensíveis como resistentes aos 
medicamentos convencionais. Ademais, a associação entre 
fitoconstituintes e antibacterianos tem-se mostrado eficaz até 
mesmo contra patógenos resistentes. O carvacrol é um dos 
fitoconstituintes mais estudados e apresenta atividade 
antimicrobiana, antioxidante e antitumoral. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito antibacteriano do carvacrol isolado 
e em associação com ceftazidime sobre cepas de K. 
pneumoniae. A pesquisa mostrou que o carvacrol apresentou 
forte efeito antibacteriano sobre as cepas que foram analisadas 
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neste estudo (CIM=256μg/mL), com efeito bactericida, tanto 
sobre cepas sensíveis quanto resistentes à ceftazidima. O 
produto também apresentou aditividade quando associado à 
ceftazidima, indicando que mais estudos são necessários para 
verificar uma potencial vantagem no uso dessa combinação 
para prática clínica. O estudo contribui para reforçar os dados 
existentes sobre a atividade antibacteriana do carvacrol e 
ressalta que este fitoconstituinte pode ser um alvo promissor 
nesta busca de novos antibacterianos. 
Palavras-chave: Klebsiella pneumoniae. Carvacrol. 

Ceftazidima. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A espécie Klebsiella pneumoniae é conhecidamente um 

importante patógeno oportunista envolvido em infecções 

hospitalares. Estima-se que essa espécie, sozinha, seja 

responsável por aproximadamente um terço do total das 

infecções causadas por bactérias Gram-negativas em geral. Ela 

está relacionada com casos de infecções extra intestinais, 

incluindo infecções do trato urinário, cistites, pneumonias, 

infecções decorrentes de procedimentos cirúrgicos, 

endocardites e septicemia. Este patógeno também está 

envolvido em sérias infecções comunitárias como pneumonia 

necrotizante, abscessos hepáticos piogênicos e endoftalmite 

endógena (NAVON-VENEZIA; KONDRATYEVA; CARATTOLI, 

2017). 

Além de ser uma espécie com alta prevalência, o 

surgimento de cepas hipervirulentas de K. pneumoniae tem 

ampliado ainda mais o número de pessoas susceptíveis a 

infecções por essa espécie, aumentando, por exemplo, o 

número de casos em indivíduos imunocompetentes. Além 
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disso, a espécie é uma importante fonte de resistência aos 

antibióticos, apresentando uma grande capacidade de adquirir 

plasmídeos com genes que lhes conferem resistência a 

múltiplos antibacterianos. Esse agente vem ganhando cada vez 

mais notoriedade, pois o aumento no número de infecções 

graves e a crescente escassez de medicamentos eficazes, 

trazem um grande desafio no tratamento destas doenças 

(PACZOSA; MECSAS, 2016). 

Dentro desta conjuntura, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) divulgou em 2017 uma lista das mais importantes 

bactérias para as quais há a necessidade urgente de 

desenvolver novos tratamentos. Os especialistas utilizaram 

como base para construção deste documento critérios como 

mortalidade, prevalência da resistência e transmissibilidade. A 

lista foi dividida em três níveis de necessidade de 

desenvolvimento de antibióticos:  crítico, alto e médio. 

Compondo o grupo crítico estão as bactérias Gram-negativas, 

mais especificamente Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 

aeruginosa e as Enterobacteriaceae, que inclui Klebsiella 

pneumoniae (WHO, 2017). Autoridades de saúde do mundo 

inteiro estão em busca de soluções para esta crise e ressaltam 

que precisamos urgentemente conhecer mais sobre os 

antibióticos a fim de desenvolver novas alternativas para o 

tratamento destas infecções (PIDDOCK, 2017).  

 Nesse contexto, as plantas constituem uma das fontes 

mais importantes de novas substâncias utilizadas como 

agentes medicinais, por possuírem uma grande variedade de 

componentes ativos, produzidos a partir do seu metabolismo, 

que são capazes de inibir o crescimento de patógenos 

(HARVEY et al., 2015). Os fitoconstituintes presentes em 

diversos óleos essenciais extraídos de plantas apresentam 
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atividade contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, e 

muitos deles são efetivos tanto contra cepas bacterianas 

sensíveis como resistentes aos antibacterianos convencionais. 

A associação entre fitoconstituintes e antibacterianos sintéticos 

tem-se mostrado eficaz até mesmo contra patógenos 

resistentes aos medicamentos convencionais. Além disso, é 

possível reduzir a concentração dos medicamentos utilizados, 

o que traz mais segurança terapêutica para o paciente 

(NAZZARO et al., 2013). 

 Um dos fitoconstituintes mais estudados é o carvacrol, 

um monoterpeno encontrado em óleos essenciais como o do 

orégano (Origanum vulgare), tomilho (Thymus vulgaris) e outras 

plantas. Esse composto possui uma ampla gama de atividades 

biológicas já relatadas na literatura, como antioxidante, 

antitumoral e antimicrobiano. O carvacrol apresenta forte 

atividade antibacteriana, tanto contra Gram-positivas como 

contra Gram-negativas. Já foi relatada sua atividade frente a 

várias cepas, como: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus pneumonia, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis, Enterobacter spp., e 

Serratia spp. Estudos têm destacado a possibilidade do seu uso 

terapêutico no combate às infecções (SHARIFI‐RAD et al., 

2017; MARINELLI; STEFANO; CACCIATORE, 2018). 

 Dessa forma, tomando como base o potencial 

antibacteriano do carvacrol, esta pesquisa objetivou avaliar o 

efeito do fitoconstituinte sobre diferentes cepas de Klebsiella 

pneumoniae, observando sua concentração inibitória mínima 

(CIM) e concentração bactericida mínima (CBM) afim de 

classificar sua ação como forte, moderada ou fraca e também 

se o composto estaria atuando de modo bactericida ou 

bacteriostático. Além disso, o estudo também pretendeu avaliar 
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o perfil de sensibilidade dessas cepas frente à ceftazidima e seu 

modo de ação (bactericida ou bacteriostático), analisando o 

efeito do carvacrol sobre cepas com diferentes perfis de 

sensibilidade a este antibiótico, além de realizar a análise do 

efeito da associação entre os dois compostos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Local de trabalho 

 

Os ensaios laboratoriais referentes a este estudo foram 

realizados no Laboratório de Pesquisa: Atividade 

Antibacteriana e Antifúngica de Produtos Naturais e Sintéticos 

Bioativos do Departamento de Ciências Farmacêuticas (DCF) 

do Centro de Ciências da Saúde (CCS) Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) no período de setembro a novembro de 

2018, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Edeltrudes de Oliveira 

Lima. 

 

Produtos testados 

  

 Foi avaliada a atividade antibacteriana do carvacrol 

(Sigma-Aldrich/Merck) e também do antibiótico ceftazidima 

(BioChimico). As substâncias foram pesadas e devidamente 

solubilizados em dimetil-sulfóxido (DMSO) a 5% e tween 80 a 

2%, completando-se o volume final com água destilada 

esterilizada de forma a se obter uma emulsão dos produtos na 

concentração inicial de 2048 µg/mL (PEREIRA et al., 2014; 

PINHEIRO et al., 2017).  

 

Meios de cultura 
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 O meio de cultura utilizado para manutenção das cepas 

e nos ensaios de atividade biológica foi Brain Heart Infusion 

(BHI) adquirido da Difco Laboratories Ltd, USA, France, o qual 

foi preparado conforme a descrição do fabricante sob condições 

de esterilidade. 

 

Micro-organismos e inóculo 

 

Foram utilizadas seis cepas de Klebsiella pneumoniae de 

origem clínica pertencentes à MICOTECA do Laboratório de 

Pesquisa: Atividade Antibacteriana e Antifúngica de Produtos 

Naturais e Sintéticos Bioativos (DCF/CCS/UFPB), 

denominadas: KP-26, KP-56, KP-138, KP-143, KP-173 e KP-

176. Também foi utilizada a cepa-padrão de Klebsiella 

pneumoniae ATCC 700603 (American Type Culture Collection 

– ATCC). As cepas foram mantidas em BHI à temperatura de 

4°C. Para utilização nos ensaios foram feitos repiques recentes 

das cepas e encubados a 35 ± 2°C por 24-48h. 

Para preparação do inóculo, as colônias obtidas das 

culturas de K. pneumoniae em meio BHI foram suspensas em 

solução fisiológica estéril a 0,9% e ajustadas de acordo com o 

padrão 0,5 da escala de Mc Farland para obtenção de 106 

UFC/mL (CLSI, 2015; FREIRE et al., 2014). 

 

Concentração inibitória mínima (CIM) 

 

A determinação das CIMs do carvacrol e do antibiótico 

ceftazidima sobre as cepas de K. pneumoniae foi realizada 

através da técnica de microdiluição em meio líquido em placa 

para cultura de células (TPP/SWITZERLAND/EUROPA) 
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contendo 96 poços com fundo em “U”. Inicialmente, foram 

distribuídos 100μL de caldo BHI duplamente concentrado nos 

poços das placas de microdiluição. Em seguida, 100μL das 

substâncias (carvacrol ou ceftazidima) foram dispensados nas 

cavidades da primeira linha da placa e, por meio de uma 

diluição seriada a uma razão de dois, foram obtidas 

concentrações de 1024μg/mL até 4μg/mL para o carvacrol e de 

64μg/mL a 0,125μg/mL para ceftazidima. Por fim, foi adicionado 

10μL das suspensões das cepas bacterianas nas cavidades. 

Também foi realizado o controle de viabilidade das cepas, 

esterilidade do meio de cultura e diluentes. As placas foram 

incubadas a 35 ± 2°C por 24 horas (CLSI, 2015). 

 Em seguida foi adicionado 20µL de solução de 

resazurina a 0,01% (INLAB), um indicador colorimétrico de 

óxido-redução. Após incubação durante 1-2h, foi realizada a 

leitura. Bactérias viáveis reduziram o corante, mudando a 

coloração do azul para rosa. A CIM para cada produto foi 

definida como a menor concentração capaz de inibir 

visualmente o crescimento microbiano e/ou verificado pela 

permanência da coloração do corante indicador (ELSHIKH et 

al., 2016). 

 A avaliação dos resultados obtidos para o carvacrol foi 

feita conforme análise realizada por Peixoto et al. (2016) que 

classificou o potencial antimicrobiano de produtos vegetais com 

base nos resultados da CIM, considerando como forte poder 

antimicrobiano os produtos com CIM até 500μg/mL, moderado 

poder antimicrobiano aqueles com CIM entre 600 e 1500μg/mL 

e de fraco poder antimicrobiano os produtos com CIM acima de 

1600μg/mL. Para o antibiótico ceftazidima, as cepas foram 

classificadas como sensíveis ou resistentes conforme os 

“breakpoints” estabelecidos pelo CLSI (2018). 
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Concentração bactericida mínima (CBM) 

 

 Após a leitura da CIM, alíquotas de 10µL dos 

sobrenadantes foram retiradas dos poços das placas de 

microdiluição nas concentrações correspondentes à CIM, 

CIMx2, CIMx4 e CIMx8 de cada produto para cada cepa e 

inoculadas em novas placas de microduluição contendo apenas 

meio BHI. As placas foram incubadas a 35 ± 2°C por 24 horas 

e em seguida foi observado o crescimento bacteriano. A CBM 

foi definida como a menor concentração capaz de causar 

completa inibição do crescimento bacteriano (PINHEIRO et al., 

2017). 

 

Ensaio de associação pelo método checkerboard 

 

 O ensaio de associação pelo método checkerboard é 

feito através de microdiluição e avalia a CIM de drogas sozinhas 

e combinadas. A partir do índice da concentração inibitória 

fracionada (ICIF) são realizados os cálculos para avaliar se a 

associação resultou em sinergismo, aditividade ou antagonismo 

(WANG et al., 2018).  

 Para realização deste ensaio, 100μL de caldo BHI foram 

adicionados nos poços de microplacas estéreis contendo 96 

cavidades, com fundo em forma de “U”. Em seguida, 50μL de 

diferentes concentrações (CIM÷8, CIM÷4, CIM÷2, CIM, CIM×2, 

CIM×4 e CIM×8) do carvacrol e da ceftazidima foram 

adicionados na microplaca no sentido horizontal e vertical, 

respectivamente. Por fim, foram adicionados 15μL dos inóculos 

bacterianos em cada poço. As placas foram incubadas a 35 ± 
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2ºC durante 24-48 horas e em seguida foi observado o 

crescimento bacteriano.  

 O ICIF é calculado através da soma das concentrações 

inibitórias fracionadas (CIFs): CIFA + CIFB, onde A representa o 

carvacrol e B a ceftazidima. O CIFA, por sua vez, é calculado 

através da relação CIMA combinado/CIMA sozinho, enquanto 

que o CIFB corresponde a CIMB combinado/CIMB sozinho.  

 Segundo os critérios de Yang et al. (2017), o ICIF é 

interpretado da seguinte forma:  

 ICIF ≤ 0,5  Sinergismo 

 0,5  < ICIF < 4  Aditividade 

 ICIF > 4  Antagonismo 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) 

do carvacrol sobre as cepas de K. pneumoniae está descrita na 

tabela 1. Observa-se que houve total inibição do crescimento 

bacteriano a partir da concentração de 256 µg/mL, tanto para 

as cepas de origem clínica quanto para a cepa-padrão ATCC-

700603 sendo esta concentração, portanto, definida como a 

CIM do carvacrol para estas cepas.  

 

Tabela 1. Concentração inibitória mínima (CIM) (µg/mL) do 

carvacrol e ceftazidima sobre cepas de K. pneumoniae 

 

 

Cepas de Klebsiella pneumoniae 

ATCC 

700603 
KP26 KP56 KP138 KP143 KP173 KP176 

 

Carvacrol 

 

256 256 256 256 256 256 256 
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Ceftazidima 32 1 32 1 0,5 0,5 1 

Fonte: Pesquisa direta. 2018.  

 
Conforme os critérios que classificam o potencial 

antimicrobiano de produtos vegetais em forte (CIM até 

500μg/mL), moderado (CIM entre 600 e 1500μg/mL) e fraco 

(CIM maior que 1600μg/mL) (PEIXOTO et al., 2016), o carvacrol 

pode ser classificado como um produto de alto potencial 

antibacteriano para K. pneumoniae. Esses resultados reforçam 

os dados existentes na literatura sobre o potencial 

antibacteriano do carvacrol (SHARIFI‐RAD et al., 2017; 

MARINELLI; STEFANO; CACCIATORE, 2018). 

Diferentemente do que foi observado com o carvacrol, 

que apresentou a mesma CIM para todas as cepas utilizadas 

neste estudo, a CIM da ceftazidima variou conforme a cepa de 

K. pneumoniae, como pode ser verificado na tabela 1.  

 A CIM do antibiótico para a cepa ATCC-700603 e 

também para a KP56 foi de 32µg/mL. Estas cepas são 

classificadas como resistentes à ceftazidima de acordo com os 

breakpoints estabelecidos pelo CLSI (2018) o qual determina 

que, para Enterobacteriaceae, uma CIM ≥ 16µg/mL indica 

resistência à ceftazidima e sensibilidade quando a CIM for ≤ 

4µg/mL.  

A ATCC-700603 é uma cepa-padrão de K. pneumoniae, 

conhecidamente produtora de ESBL (Extended-spectrum β-

lactamases). Essas enzimas são capazes de hidrolisar oximino-

β-lactâmicos como a ceftazidima, o que promove sua 

resistência ao antibiótico e por isso o CLSI recomenda o uso 

desta cepa para fins de controle de qualidade em testes 

laboratoriais de detecção de ESBLs. Os valores de CIM da 
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ceftazidima para ATCC-700603 encontrados neste estudo 

corroboram com os valores determinados por Rasheed et al. 

(2000) e estabelecidos pelo CLSI (2018). 

A cepa KP56 também apresentou CIM de 32µg/mL para 

ceftazidima, sendo sugestivo de que esta também possa ser 

produtora de β-lactamases, embora mais estudos sejam 

necessários para confirmação de qual ou quais mecanismos de 

resistência estão envolvidos. 

A CIM da ceftazidima sobre as cepas KP26, KP138 e 

KP176 foi de 1µg/mL e de 0,5µg/mL para KP143 e KP173. 

Todas estas são, portanto, classificadas como sensíveis à 

ceftazidima, pois a CIM do antibiótico foi inferior a 4µg/mL em 

todos esses casos (CLSI, 2018). 

É interessante notar que o carvacrol apresentou o 

mesmo poder antibacteriano (CIM 256µg/mL) tanto sobre cepas 

sensíveis como também sobre cepas resistentes à ceftazidima. 

O estudo feito por Raei et al. (2017) também identificou um forte 

poder antibacteriano do carvacrol, com CIMs variando entre 125 

e 250µg/mL, mesmo sobre cepas de K. pneumoniae produtoras 

de enzimas de resistência. 

Com relação à concentração bactericida mínima (CBM), 

o carvacrol apresentou valor de 512µg/mL para todas as cepas 

de K. pneumoniae utilizadas neste estudo, como mostrado na 

tabela 2, o que corresponde a uma concentração equivalente à 

CIMx2. Conforme explicado por Flamm et al. (2017) e Thwaites 

et al. (2018), uma razão CIM/CBM maior que 1:2 é indicativo de 

que a substância atue de modo bacteriostático. Já quando essa 

razão é igual ou menor que 1:2, o produto é considerado 

bactericida. A razão CIM/CBM do carvacrol foi 1:2 para 100% 

das cepas analisadas neste estudo, portanto o fitoconstituinte 

foi classificado como bactericida. 
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Tabela 2. Concentração bactericida mínima (CBM) (µg/mL) do 

carvacrol e ceftazidima sobre cepas de K. pneumoniae  

 

 

Cepas de Klebsiella pneumoniae 

ATCC 

700603 
KP26 KP56 KP138 KP143 KP173 KP176 

 

Carvacrol 

 

512 512 512 512 512 512 512 

Ceftazidima 256 8 256 8 4 4 8 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

 A CBM da ceftazidima foi de 256µg/mL para ATCC-

700603 e KP56, 8µg/mL para KP26, KP138 e KP176 e de 

4µg/mL para KP143 e KP173, conforme mostrado na tabela 2. 

Embora tenham sido encontrados valores variáveis, quando é 

feita a relação entre CIM/CBM tem-se o valor de 1:8 em todos 

estes casos. Dessa forma, nossos resultados sugerem que a 

ceftazidima possivelmente esteja atuando de modo 

bacteriostático sobre as cepas de K. pneumoniae analisadas 

neste estudo. 

 Para estudo da associação entre carvacrol e ceftazidima, 

foram selecionadas duas cepas resistentes ao antibiótico 

(ATCC-700603 e KP56) e duas cepas sensíveis, com diferentes 

CIMs para ceftazidima (KP26 e KP143), conforme explicado na 

tabela 3, afim de verificar qual o resultado da associação entre 

os compostos e também se a sensibilidade ou resistência da 

cepa ao antibiótico poderia interferir nessa relação. 
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Tabela 3. Índice da concentração inibitória fracionada (ICIF) da 

associação entre carvacrol e ceftazidima sobre cepas de K. 

pneumoniae e classificação do efeito da associação  

Cepa Substância 
CIM (µg/mL) 

ICIF Resultado 
Isolada Combinada 

ATCC 

700603 

Carvacrol 256  128 

0,75 Aditividade 

Ceftazidima 32 8 

KP 56 

Carvacrol 256 128 

0,75 Aditividade 

Ceftazidima 32 8 

KP 26 

Carvacrol 256 128 

0,75 Aditividade 

Ceftazidima 1 0,25 

KP 143 

Carvacrol 256 128 

0,75 Aditividade 

Ceftazidima 0,5 0,125 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

 O resultado da associação é calculado através do ICIF 

(Índice da concentração inibitória fracionada), que é o índice 

que relaciona as CIMs dos produtos isolada e combinadamente. 

Yang et al. (2017) classifica como sinergismo quando ICIF ≤ 0,5; 

aditividade quando o valor de ICIF está entre 0,5 – 4 e 

antagonismo quando ICIF > 4. O sinergismo significa que o 

efeito final é maior que a soma dos efeitos individuais. No efeito 
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aditivo os resultados finais são semelhantes à soma dos efeitos 

individuais e no antagonismo as ações das duas substâncias 

que estão interagindo são opostas. 

 Os valores de ICIF para todas as cepas analisadas 

(ATCC-700603, KP56, KP26 e KP143) foram de 0,75. Portanto, 

a associação entre carvacrol e ceftazidima possuiu efeito 

aditivo, tanto nas cepas sensíveis quanto nas cepas resistentes 

à ceftazidima. Na tabela 5 podemos observar que a CIM do 

carvacrol caiu pela metade quando este estava associado à 

ceftazidima e que a CIM do antibiótico foi reduzida a ¼ do valor 

da CIM deste isoladamente. 

 Ambos os produtos, em concentrações que seriam sub-

inibitórias caso fossem utilizados isoladamente, apresentaram 

efeito inibitório sob o crescimento de K. pneumoniae quando 

aplicados de forma conjunta, tanto em cepas sensíveis como 

resistentes. Tal fato pode vir a ser interessante para a prática 

clínica, pois a associação pode reduzir a concentração 

necessária do antibiótico para ser administrada no usuário e 

assim contribuir para amenizar possíveis efeitos colaterais 

devido ao medicamento, bem como auxiliar no combate a 

infecções resistentes.  

  

CONCLUSÕES  

 

O carvacrol apresentou forte efeito antibacteriano sobre 

as cepas de K. pneumoniae que foram analisadas neste estudo 

(CIM = 256µg/mL), com efeito bactericida a partir de CIMx2, 

tanto sobre cepas sensíveis quanto sobre cepas resistentes à 

ceftazidima. O produto também apresentou efeito de aditividade 

quando associado à ceftazidima, indicando que mais estudos 



AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIBACTERIANO DO CARVACROL ISOLADO E EM 
ASSOCIAÇÃO COM CEFTAZIDIME SOBRE CEPAS DE Klebsiella pneumoniae 

811 
 

são necessários para verificar uma potencial vantagem no uso 

dessa combinação para prática clínica. 

Diante da urgente necessidade do desenvolvimento de 

novos antibióticos, este estudo contribui para reforçar os dados 

existentes na literatura sobre a atividade antibacteriana do 

carvacrol e ressalta que este fitoconstituinte pode ser um alvo 

promissor nesta busca de novos agentes antimicrobianos.  
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RESUMO: Os sanduíches naturais são considerados lanches 
práticos, rápidos e susceptíveis a contaminações por 
microrganismos patogênicos. Assim, o controle microbiológico 
desses alimentos torna-se essencial para assegurar seu 
consumo. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade 
microbiológica de sanduíches naturais artesanais 
comercializados em lanchonetes de João Pessoa – PB, a fim 
de verificar se os mesmos atendiam aos padrões da legislação 
brasileira. Para isso, foram coletadas três amostras, de 
diferentes lotes, por produto (P-1, P-2 e P-3). Sendo estas 
submetidas a contagem padrão em placa, contagem de 
coliformes totais e termotolerantes pelo método do NMP/g e 
detecção de Salmonella. A contagem padrão em placa variou 
de 7,2x103 a 2,5x108 UFC/g, enquanto para coliformes totais, 
todos os produtos apresentaram contagens acima de 103 
NMP/g, exceto para uma amostra do produto P-3. Para 
coliformes termotolerantes, os três produtos apresentaram pelo 
menos uma amostra com contagem acima 102 UFC/g. E para 
Salmonella, somente em uma amostra do produto P-3 foi 
detectada presença. Portanto, todos os sanduiches naturais 
artesanais obtiveram amostras com elevados números de 
coliformes termotolerantes, com presença de Salmonella spp. 
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em um dos produtos artesanais (P-3) e a maioria, contaminadas 
com bactérias mesófilas e coliformes totais em números 
elevados, demonstrando deficiências no processo de produção.  
Palavras-chave: Contaminação microbiana. Produtos 
artesanais. Segurança alimentar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os sanduíches naturais são considerados lanches 

práticos, rápidos e que rotineiramente vêm substituindo as 

refeições principais. Os mesmos podem apresentar recheios 

com ingredientes diversos tais como frango, queijos e 

hortaliças, dentre outros, podendo ser adicionado de maionese 

(MARTINS et al., 2016). Esses lanches naturais, 

comercializados em estabelecimentos comerciais e nas ruas, 

com predomínio de produção artesanal, tornam-se alimentos 

susceptíveis a contaminações por microrganismos patogênicos 

(BEZERRA et al., 2017). 

 De acordo com a seleção dos ingredientes que compõem 

o recheio dos sanduíches naturais, podem ser preparadas 

diferentes formulações, sendo este um fator que contribui para 

a elevação no risco do consumo e dificulta ações de controle de 

qualidade para esses produtos. Com relação aos locais de 

produção artesanal, há bastante variação, podendo incluir 

padarias, lanchonetes, supermercados e até mesmo 

residências. Quanto à comercialização, pode ser feita no 

próprio local de produção, em estabelecimentos comerciais ou 

diretamente na rua, por meio de ambulantes, que mantêm os 

produtos geralmente em caixas isotérmicas, ficando os mesmos 

expostos por longos períodos, a temperaturas inadequadas 

(LEITE, 2016; ALVES et al., 2016). 
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Algumas ações são determinantes no controle do 

crescimento microbiano em sanduíches naturais. Dentre essas, 

destacam-se os cuidados com os ingredientes usados na 

formulação e com os procedimentos de higienização (MACEDO 

et al., 2016). 

 Para os ingredientes, os cuidados mínimos devem 

envolver pelo menos verificação da procedência, controle de 

temperatura e tempo de armazenamento, respeitando seu 

prazo de validade, enquanto que para procedimentos de 

higienização é essencial usar produtos com registro na Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), assegurar-se da 

qualidade microbiológica da água e adotar procedimentos 

padronizados (ALVES et al., 2016). Ainda, é importante avaliar 

a saúde e higiene do manipulador e o local onde o alimento será 

preparado de modo a assegurar-se de que os mesmos sejam 

adequados. É importante ressaltar que todos esses cuidados 

estão inclusos na RDC nº 216/04 da ANVISA, sendo obrigatória 

sua adoção por qualquer empresa que atue na produção e 

comercialização de alimentos (BRASIL, 2004; SIRTOLI; 

COMARELLA, 2018; ALVES et al., 2016;). 

 Portanto, o uso de ingredientes de qualidade e a adoção 

de boas práticas de fabricação são medidas que irão contribuir 

para a obtenção de produtos seguros. Segundo a RDC nº 12, 

de 2 de janeiro de 2001 da ANVISA, sanduíches frios e similares 

devem apresentar os seguintes padrões microbiológicos: 

ausência de Salmonella spp. por 25 g de alimento, limite 

máximo de 102 NMP/g para coliformes termotolerantes, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Clostrídios Sulfito 

Redutores, sendo esse último exigido quando os produtos 

forem adicionados de carnes ou de seus derivados (BRASIL, 

2001).  
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 Para prevenir a ocorrência de salmonelas em sanduiches 

naturais é preciso controlar a qualidade microbiológica dos 

ingredientes usados, especialmente em carnes de aves e 

derivados, que são considerados importantes alimentos 

transmissores desse patógeno (GARCIA; DUARTE, 2014). 

Outro ingrediente comumente envolvido em casos de surtos de 

salmoneloses é a maionese e o risco de transmissão de 

salmonela por esse ingrediente pode ser minimizado quando 

essa é obtida a partir de ovos pasteurizados. A prática de 

elaboração de maionese com ovos crus aumenta bastante o 

risco de ocorrência de salmonelose (MARTINS et al., 2016; 

SANTOS-NETO, 2016). Os queijos também podem transmitir 

salmonelas, especialmente quando não são preparados a partir 

de leite pasteurizado (REIS et al., 2013). Por essa razão, é de 

grande importância controlar a qualidade dos ingredientes 

adquiridos e evitar a ocorrência desse patógeno nos produtos 

obtidos, o que inviabiliza sua comercialização (ALVES et al., 

2016). 

Com relação aos coliformes totais, a ocorrência em 

números elevados pode estar associada a sanitização 

inadequada do local onde os alimentos foram processados, 

manipulados ou comercializados (SOUZA; SANTOS; SANTOS, 

2017), enquanto coliformes termotolerantes, especialmente 

Escherichia coli, são considerados importantes indicadores de 

contaminação dos alimentos com materiais de origem fecal, 

tendo a E. coli sido associada a diversos casos de diarreias em 

crianças e adultos (MARTINS; VIANA; COSTA, 2016).  

 No Brasil, a negligência na segurança alimentar tem sido 

um agravante à Saúde Pública, contribuindo para elevação do 

número de registros de doenças transmitidas por alimentos 

(DTAs), destacando-se os agentes etiológicos Salmonella 

spp., Staphylococcus aureus e E. coli (BRASIL, 2018).  
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 Portanto, torna-se necessário aumentar a ação 

fiscalizadora de órgãos sanitários, realizar maior controle 

microbiológico dos alimentos disponíveis ao consumo humano 

e difundir informações sobre adoção de boas práticas de 

fabricação e manipulação de alimentos, dentre outros 

(OLIVEIRA et al., 2013; SILVA et al., 2017). 

Neste trabalho, o objetivo foi avaliar a qualidade 

microbiológica de sanduíches naturais artesanais 

comercializados em lanchonetes na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), visando verificar os possíveis riscos 

microbiológicos associados ao consumo desse alimento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

COLETA E CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Amostras de sanduíches naturais, obtidos por processo 

artesanal, foram adquiridas mediante compra em lanchonetes 

dentro do Campus I, da UFPB, no município de João Pessoa – 

PB, durante o período de agosto a setembro de 2018.  

Para cada produto, foram coletadas 3 unidades de 

amostras de diferentes lotes, resultando em 9 unidades de 

sanduiches naturais artesanais coletadas. Todas as amostras 

foram transportadas até o Laboratório de Microbiologia de 

Alimentos, no Centro de Tecnologia da UFPB, em caixas 

isotérmicas contendo gelo, num prazo máximo de 30 minutos. 

Dos três produtos artesanais coletados (P-1, P-2 e P-3), 

um foi produzido no local de sua comercialização (P-1) e os 

demais (P-2 e P-3) em locais diferentes. Quanto ao tipo de 

embalagem, somente o produto P-1 foi embalado 

exclusivamente em filme plástico, enquanto os outros dois, 

além de filme plástico, estavam dispostos em bandejas. Quanto 
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ao prazo de validade, somente os produtos P-2 e P-3 

forneceram essa informação em seus rótulos (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Descrição dos produtos artesanais, com principais 

ingredientes no recheio e respectivos prazos de validade. 

Produtos  Ingredientes no 

recheio 

Prazo de 

validade 

P-1 Frango, cenoura, 

uvas-passas e 

maionese 

Não informado 

P-2 Frango, cenoura, 

maionese e ricota  

7 dias 

P-3 Frango, cenoura e 

requeijão 

3 dias 

Fonte: Autor, 2018. 

 

PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

Porções de 25 g do recheio de cada sanduíche natural 

artesanal foram transferidas para um frasco contendo 225 mL 

de Água Peptonada 0,1%, formando a diluição 10-1. Após 

homogeneização, alíquota de 1 mL do frasco foi transferida 

para um tubo contendo 9 mL do mesmo diluente, formando a 

diluição 10-2. Após homogeneização do tubo, alíquota de 1 mL 

foi transferida para outro tubo contendo 9 mL do mesmo 

diluente, formando a diluição 10-3. Esse procedimento foi 

repetido até a obtenção da diluição 10-6, tendo sido usadas 

diferentes diluições de amostras, de acordo com a análise 

microbiológica realizada. Para a detecção de Salmonella spp., 

foi necessária a utilização de uma segunda porção de 25 g do 

recheio de cada amostra, sem diluição.  
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ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

Amostras de sanduiches naturais artesanais foram 

submetidas as seguintes análises microbiológicas: contagem 

padrão em placas, contagem de coliformes totais e 

termotolerantes pelo método do Número Mais Provável (NMP) 

e detecção de Salmonella. 

 

Contagem padrão em placas 

 

Alíquotas de 1 mL das diluições selecionadas de cada 

amostra (10-2 a 10-6) foram semeadas em placas de Petri, 

previamente esterilizadas e identificadas, em duplicata. Em 

seguida, foi adicionado cerca de 15-20 mL de PCA fundido e 

mantido a 45°C.  Após homogeneização do meio de cultura com 

o inoculo e posterior solidificação, as placas foram invertidas e 

incubadas em estufa a 35 °C por 48 horas.  

Ao final do período de incubação, a leitura das placas que 

continham entre 25 e 250 colônias foi realizada com auxílio de 

um contador de colônias, e o resultado final foi expresso em 

unidades formadoras de colônias por grama (UFC/g) (BAM, 

2018). 

 

Contagem de coliformes totais e termotolerantes pelo método 

do NMP 

 

A contagem de coliformes foi realizada em duas etapas 

denominadas fase presuntiva e fase confirmativa. 

Na fase presuntiva, foram transferidas alíquotas de 1 mL de 

cada diluição selecionada (10-1, 10-2 e 10-3) para uma série de 

três tubos de ensaio, previamente identificados, contendo 9-10 
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mL de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) com tubos de Durhan 

invertidos em seu interior. Posteriormente, os mesmos foram 

incubados em estufa a 35 °C durante 48 ± 2 h, sendo 

considerados positivos os tubos que continham gás no interior 

de tubo de Durhan ou apresentavam efervescência quando 

levemente agitados. 

Na fase confirmativa, foi transferida uma alçada da 

suspensão contida em cada tubo positivo de caldo LST, para 

tubos contendo 9-10 mL do Caldo Verde Bile Brilhante 

Lactosado (BVBL) e Meio E. coli (EC), para confirmação de 

coliformes totais e coliformes termotolerantes, respectivamente. 

Após inoculação, os tubos de BVBL foram incubados em estufa 

a 35 ± 2 °C e os tubos de EC em banho-maria a 45,5 ± 0,2 ºC, 

ambos por um período de 48 ± 2 h. Posteriormente, foi realizada 

a leitura dos tubos positivos nas três diluições consecutivas 

para determinação do NMP, obtido por meio de consulta a 

tabela de referência (BAM, 2018). 

 

Detecção de Salmonella 

 

A detecção de Salmonella spp. foi executada nas seguintes 

etapas: pré-enriquecimento, enriquecimento seletivo, 

isolamento diferencial e confirmação preliminar (BAM, 2018). 

No pré-enriquecimento, foram adicionados 25 g do recheio 

de cada sanduíche natural em um recipiente contendo 225 ml 

de Caldo Lactose. Esse material foi deixado em repouso, á 

temperatura ambiente por 60 ± 5 minutos e incubado 

posteriormente a 35 °C por 24 ± 2 horas.  

Após incubação, a etapa de enriquecimento seletivo 

consistiu na transferência de 0,1 mL e 1 mL das amostras, 

obtidas do pré-enquecimento, para tubos de ensaio contendo 

10 mL de Caldo Rappaport-Vassiliadis (RV) e Caldo 
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Tetrationato (TT), respectivamente. Antes de iniciar essa última 

etapa, o TT foi acrescido com 0,1 mL de solução verde brilhante 

0,1 % e 0,2 mL de iodo. Em seguida, incubou-se os tubos com 

TT em estufa a 35 ± 2 °C e RV em banho maria a 42 ± 0,2 °C, 

durante 24 ± 2 horas. 

Para o isolamento diferencial, uma alçada foi transferida de 

cada um dos tubos usados no enriquecimento seletivo, para 

placas contendo os seguintes meios de cultura: Ágar Base 

Xilose Lisina (XLD), Ágar Hektoen Entérico (HE) e Ágar Bismuto 

Sulfito (BS). As placas semeadas foram invertidas e incubadas 

em estufa a 35 ± 2 °C por 24 horas. Após incubação, as placas 

foram observadas quanto a ocorrência de colônias suspeitas de 

Salmonella spp., com características de cor vermelha e centros 

pretos no meio XLD, verdes de centros pretos para o meio HE 

e preto com tom metálico no meio BS. 

A partir das placas positivas obtidas do isolamento 

diferencial, foram repicadas duas colônias suspeitas de 

salmonela para tubos com Ágar Tríplice Açúcar Ferro (TSI) e 

Ágar Lisina Ferro (LIA) inclinados. Em ambos os tubos, porções 

das colônias foram repicadas no fundo e estriadas na rampa, 

sendo estes incubados a 35 ± 2 °C por 24 horas.  

A partir do TSI, a presença de colônias típicas do gênero 

Salmonella foram caracterizadas pela cor púrpura na parte 

superior (reação alcalina), amarelo (reação ácida) na parte 

inferior e com produção de gás H2S. Enquanto para o LIA, os 

tubos foram avaliados como positivos se caso houvesse reação 

alcalina completa do meio e produção de gás H2S. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das contagens padrões em placas realizadas 

em amostras de sanduíches naturais artesanais (A-1, A-2 e A-
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3) de três diferentes produtores (P-1, P-2 e P-3) estão descritos 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Contagens totais de bactérias em sanduiches 
naturais artesanais, com valores expressos em unidade 
formadora de colônia (UFC/g). 

 

Amostras 

Produtos 

P-1 P-2 P-3 

A-1 1,4x105 2,5x107 8,6x104 

A-2 2,5x108 1,6x105 4,2x104 

A-3 7,2x103 2,5x107 3,6x105 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 As contagens em todas as amostras variaram de 

7,2x103 a 2,5x108 UFC/g, tendo o produto P-3 apresentado a 

menor variação entre repetições (menos de um ciclo 

logarítmico), o que demonstra maior uniformidade na produção, 

enquanto o produto P-1 apresentou variações de até cinco 

ciclos logarítmicos. Outro fator positivo no produto P-3 foi o valor 

máximo alcançado de 3,6x105 UFC/g nas contagens, sendo nos 

outros dois produtos registrados valores acima de 107 UFC/g.  

Considerando que não há na legislação brasileira limite 

estabelecido para essa análise, os produtos não podem ser 

considerados impróprios ao consumo com base nesses 

resultados, entretanto, números elevados de bactérias 

contaminantes nesses alimentos irão contribuir para a redução 

de sua vida útil, o que acarreta em prejuízos para o produtor.  

Santana, Vieira e Pinto (2015) verificaram a ocorrência 

de bactérias totais em sanduiches comercializados em 

estabelecimentos com serviço delivery e os valores 

encontrados variaram de 103 a 6,4x106 UFC/g, enquanto 

Buyuyoruk et al. (2014) relataram em sanduiches 
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comercializados por vendedores ambulantes, na Turquia, 

valores entre  103 e 107 UFC/g. Em outro estudo, Leite (2016) 

observou média de contagem total de bactérias de 6,5x105 

UFC/g em amostras de sanduíches coletadas em empresas de 

fast food. Esses resultados reforçam a necessidade de 

monitoramento da qualidade microbiológica de sanduiches 

naturais, tendo sido demonstrada com frequência a ocorrência 

de amostras com elevadas contagens de bactérias totais. 

Na avaliação de coliformes totais, todos os produtos 

apresentaram contagens acima de 103 NMP/g, exceto para uma 

amostra do produto P-3, que obteve 2,4x102 NMP/g (Tabela 3).   

 

Tabela 3 – Contagens de coliformes totais em sanduiches 
naturais artesanais, com valores expressos em Número Mais 
Provável por grama (NMP/g). 

 

Amostras 

Produtos 

P-1 P-2 P-3 

A-1 >1,1x103 >1,1x103 >1,1x103 

A-2 >1,1x103 >1,1x103 2,4x103 

A-3 1,1x103 >1,1x103 >1,1x103 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Apesar da contagem de coliformes totais não ser prevista 

na legislação como requisito microbiológico, sua ocorrência em 

números elevados contribui para a redução da vida útil dos 

produtos, além de indicar problemas na qualidade 

bacteriologica da água.  

A ocorrência de coliformes em sanduiches naturais 

também foi relatada por outros autores. Martins, Viana e Costa 

(2016) encontraram números acima de 102 NMP/g em 

sanduiches naturais comercializados em cantinas de uma 

universidade de Presidente Prudente – SP. Santana, Vieira e 
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Pinto (2015), ao avaliarem sanduíches obtidos de serviços 

delivery na cidade de Ouro Preto – MG encontraram contagens 

de coliformes variando de 5x101 e 3,7x103 UFC/g, enquanto 

Buyuyoruk et al. (2014) relataram valores entre 101 e 1,1x103 

UFC/g em sanduiches comercializados por vendedores 

ambulantes na Turquia. 

Em outro estudo, os coliformes totais foram identificados 

quanto ao gênero, sendo encontrados como predominantes em 

diferentes tipos de sanduiches, as bactérias Enterobacter, 

Proteus, Citrobacter e Klebsiella, em números variando entre 1-

119 UFC/g (ALVES et al., 2016). Ainda, Almeida e Alves (2015) 

avaliaram a incidência de Klebsiella spp. em sanduiches 

naturais comercializados em diferentes pontos de venda, tendo 

obtido 70% das amostras contaminadas por esse gênero de 

coliforme.  

Com relação a presença de coliformes termotolerantes, 

os três produtos avaliados nessa pesquisa apresentaram pelo 

menos uma amostra com contagem acima do limite máximo 

exigido (102 NMP/g) na RDC nº 12/01 da ANVISA (Tabela 4). 

Portanto, nenhum dos produtos analisados nessa pesquisa 

estariam aptos ao consumo, com base nesse requisito 

microbiológico. 

 

Tabela 4 – Contagens de coliformes termotolerantes em 
sanduiches naturais artesanais, com valores expressos em 
número mais provável por grama (NMP/g). 

 

  Amostras 

Produtos 

P-1 P-2 P-3 

A-1 >1,1x103 <3 1,1x103 

A-2 >1,1x103 >1,1x103 9,2 

A-3 <3 43 35 

Fonte: Autor, 2018. 
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Em outras pesquisas sobre qualidade microbiológica de 

sanduiches naturais, os coliformes termotolerantes foram 

encontrados com frequência e em números acima do limite da 

legislação. A contaminação por esses microrganismos foi 

descrita por El-Shenawy (2016) ao avaliar setenta sanduiches 

comercializados na região metropolitana do Cairo – Egito, com 

todas as amostras apresentando contagens acima de 103 

NMP/g. Martins, Viana e Costa (2016) verificaram que cinco dos 

sete tipos de sanduiches naturais analisados estavam 

contaminados com coliformes termotolerantes, tendo pelo 

menos uma das três amostras analisadas por produto 

apresentado contagens acima do tolerável. Souza, Santos e 

Santos (2017) também encontraram coliformes termotolerantes 

em todos os seis tipos de sanduiches naturais pesquisados, 

tendo pelo menos duas das cinco amostras analisadas por 

produto apresentado contagens acima do limite estabelecido.  

Esses resultados demonstraram a necessidade de maior 

controle dos alimentos por parte dos órgãos fiscalizadores de 

suas regiões, de modo a evitar que produtos em condições 

microbiológicas insatisfatórias sejam comercializados. Ainda 

evidenciam a deficiência do controle de qualidade na produção 

ou mesmo a inexistência deste.  

A ocorrência de coliformes termotolerantes em alimentos 

representa um risco a saúde do consumidor, por si só ou porque 

sua presença pode estar associada com outras enterobactérias, 

como Salmonella spp. (ALMEIDA; ALVES, 2015; SOUZA; 

SANTOS; SANTOS, 2017). 

Outra análise realizada nesse estudo, que também 

consta como requisito microbiológico para sanduiches frios foi 

a detecção de Salmonella spp., cuja presença foi observada 

somente em uma amostra do produto P-3 (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Detecção de Salmonella spp.  

 

Amostras 

Produtos 

P-1 P-2 P-3 

A-1 Ausente Ausente Presente 

A-2 Ausente Ausente Ausente 

A-3 Ausente Ausente Ausente 

Fonte: Autor, 2018. 

 

A presença de Salmonella spp. em sanduiches prontos para 

consumo humano foi evidenciada em outros estudos. El-

Shenawy (2016) relatou a presença desse patógeno em, no 

mínimo, três das dez amostras coletadas em diferentes 

lanchonetes no Cairo – Egito. Almeida e Alves (2015) 

confirmaram a presença de Salmonella spp. em três das dez 

amostras coletadas em diferentes pontos de venda em Brasília 

– DF. Fonseca e Pereira (2013), Martins, Viana e Costa (2016) 

e Souza, Santos e Santos (2017) também confirmaram 

contaminação por Salmonella spp. entre seus sanduíches.  

A ocorrência de Samonella spp. em sanduiches naturais 

pode ser devido ao uso de ingredientes contaminados e de 

água não potável ou adoção de práticas de manipulação 

inadequadas (ALMEIDA; ALVES, 2015). Dentre os 

ingredientes, destacam-se a carne de frango e a maionese, 

tendo em vista que carnes de aves e ovos são considerados 

importantes reservatórios desse patógeno (HEREDIA; 

GARCIA, 2018). Entretanto, não podem ser desconsideradas 

outras fontes de contaminação, especialmente os 

manipuladores de alimentos (ARAUJO et al., 2018). 

Com base nos resultados da avaliação microbiológica de 

sanduiches naturais artesanais comercializados na 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, foi 

possível verificar que nenhum dos produtos analisados 
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atenderam as exigências da legislação quanto ao limite para 

coliformes termotolerantes estando esses, portanto, impróprios 

ao consumo. Em uma amostra do produto P-3, foi verificada 

também a ocorrência de Salmonella spp., condição que eleva o 

risco a saúde no consumo desse alimento. 

Outra importante observação foi a ocorrência de números 

elevados de coliformes e bactérias totais, indicando deficiência 

no controle de qualidade dos ingredientes e/ou do processo de 

produção. 

Por serem de fácil preparo, os sanduiches naturais têm sido 

produzidos em lanchonetes, supermercados, padarias ou 

mesmo a nível doméstico para serem comercializados em 

estabelecimentos comerciais ou nas ruas, por vendedores 

ambulantes. Essas formas de produção e comercialização 

dificultam a ação dos órgãos fiscalizadores, que precisam 

estabelecer estratégias e intensificar suas ações de modo a 

assegurar o consumo de produtos com qualidade 

microbiológica satisfatória.  

  

CONCLUSÕES  

 

Os três tipos de sanduíches naturais artesanais obtidos em 

lanchonetes da Universidade Federal da Paraíba apresentaram 

amostras com coliformes termotolerantes, em números que 

excediam o limite máximo estabelecido na legislação brasileira, 

estando todos em condições insatisfatórias para consumo 

humano. Em um dos produtos (P-3), além de coliformes 

termotolerantes, foi detectada a presença de Salmonella em 

uma das amostras analisadas, razão suficiente para reprovar o 

produto com base nesse requisito. Além das inadequações 

apresentadas, a maioria das amostras estavam contaminadas 

com coliformes e bactérias totais em números elevados, 
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podendo essa ocorrência estar associada a deficiências na 

seleção dos ingredientes ou no processo de produção. 

Portanto, produtores e comercializadores de sanduiches 

naturais artesanais devem dar maior atenção ao controle de 

qualidade, melhorando os critérios de seleção de seus 

ingredientes e as condições higiênico-sanitárias do processo a 

fim de evitar possíveis riscos de contaminação do produto. Além 

disso, é preciso aumentar os esforços, por parte dos órgãos 

fiscalizadores, a fim de assegurar que padrões microbiológicos 

sejam respeitados, devendo ainda ser considerada a 

possibilidade de inclusão de limites para bactérias totais em 

alimentos como sanduiches frios. 
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RESUMO: As infecções fúngicas invasivas, em especial a 
candidemia, são responsáveis por uma alta taxa de 
morbimortalidade, sendo considerada em alguns países um 
problema de saúde pública, em particular quando atingem 
crianças e neonatos com baixo peso. Considerada a terceira 
causa mais comum de sepse tardia, as leveduras do gênero 
Candida são patogênos cada vez mais importantes em 
Unidades de Terapia Intesiva. Crianças com microcefalia são 
expostas corriqueiramente ao ambiente hospitalar e 
procedimentos invasivos apresentam risco de transmissão de 
infecções nosocomiais. Este estudo trata-se de um relato de 
caso descritivo de candidemia em paciente portador de 
microcefalia. O patógeno foi identificado a partir da técnica de 
Vitek-2 e Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-Of-
Flight Mass Spectrometry MALDI-TOF/MS e posteriormente 
submetido a teste de sensibilidade antifúngica baseado no 
método de microdiluição em caldo descrito no CLSI M27-A3. O 
Vitek-2 identificou a nível de gênero e o MALDI- TOF/MS a nível 
de espécie. O isolado foi identificado como Candida tropicalis 
que se apresentou sensível frente às equinocandinas com 
Concentração Inibitória Mínima de 0,031 µg/ mL. Apesar do 
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paciente não ter sido tratado com esta classe antifúngica houve 
melhora no quadro clínico, no entanto, efeitos colaterais 
poderiam ter sido evitados com seu uso. Em suma, as 
ferramentas de identificação utilizadas foram confiáveis, a 
obtenção no perfil de sensibilidade é importante para a 
instituição terapêutica.  
Palavras-chave: Candida tropicalis. MALDI-TOF. 
Susceptibilidade. Equinocandinas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As espécies de leveduras do gênero Candida são 

encontradas em uma ampla variedade de nichos ecológicos, 

que vão desde o solo, água, objetos inanimados até seres 

humanos. Normalmente em hospedeiros clinicamente 

saudáveis, elas se apresentam como comensais colonizando a 

pele e as superfícies de mucosas, como as do trato 

gastrointestinal e trato urogenital. Além da limitação dos 

nutrientes, essas leveduras estabelecem uma relação de 

competição com as bactérias da microbiota, desta forma, 

exercem uma pressão seletiva, o que resulta na eliminação dos 

microrganismos menos adaptados, tendo então um equilíbrio 

entre as populações microbianas nos tecidos colonizados 

(BEZERRA et al., 2015). 

No entanto quando ocorre modificações nos 

mecanismos de defesa do hospedeiro, decorrentes de 

mudanças fisiológicas nos ciclo de vida humana, infância e 

velhice, assim como em doenças degenerativas, neoplásicas, 

imunodeficiências congênitas ou adquiridas e imunodepressão 

influenciada por médicos, há uma associação destes 

microrganismos com uma deficiência fisiológica do sistema 

imune. (ALENCAR, 2013). 
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Quando ocorre essas alterações finda provocando uma 

ruptura de equilíbrio comensal e gerando sincronicamente uma 

transformação dessas em parasitas, ou seja, na dependência 

de fatores predisponentes, que modifquem a integridade 

orgânica humana, as leveduras modificam a sua conformação 

leveduriforme para uma forma fusiforme, tornando-se 

patogênica, produzindo uma patologia infecciosa oportunista 

conhecida como candidíase (ALMEIDA, 2013). 

A candidíase pode ser descrita como sendo infecção 

primária ou secundária. A maioria das leveduras do gênero 

Candida são semelhantes em sua micromorfologia, todavia 

podem ser diferenciadas por apresentarem capacidades 

assimilatórias, oxidativas e fermentativas, por meio das quais 

tornam-se aptas a utilizarem uma variedade de substâncias 

orgânicas, onde em meio sólido, contendo Ágar Sabouraud 

Dextrose (SDA), suas características macroscópicas se referem 

a colônias úmidas, cremosas, de aspecto liso ou rugoso e 

coloração branco-amarelada. Microscopicamente, suas células 

são globosas, ovaladas ou ovalada-alongadas, medindo, em 

média, de 3 por 7μm a 3 por 14μm, 2012). 

As infecções por Candida podem ser superficiais ou 

invasivas, podendo se manisfestar em, aguda, subaguda, ou 

crônica, com isso sendo capaz de se instalar tanto nas 

superfícies de mucosas como em outros órgãos As infecções 

superficiais afetam a pele ou as mucosas e, podem ser tratadas 

com sucesso, com os agentes antifúngicos tópicos (Yu et al., 

2014). 

Infecções fúngicas nosocomiais que acometem 

pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

vem tendo aumento significativo nos últimos anos, este 

aumento constitui um notável problema de saúde pública, 

devido sua gravidade (VIJAYAKUMAR, 2012).  
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Esses pacientes tem como principais vias de infecção, 

Cateter Venoso Central (CVC), Ventilação Mas (VM), Intubação 

Orotraqueal (IO) e Nutrição Parenteral (NP), os mesmos tem 

sido apontados como fatores de riscos significativo para 

Infecções Nosocomiais (IN). Além disso, internação prolongada 

do paciente em uma UTI pode propiciar o surgimento de outras 

infecções fúngicas, podendo ser fatais (MULU et al, 2013; 

COSTA; SILVA, 2018). 

Pacientes imunodeprimidos tendem a predispor a 

instalação de infecções, onde o fungo adere e utliza nutrientes 

para seu crescimento. Entre as infecções invasivas causadas 

pelo agente etiológico do gênero Candida, é importante 

salientar a relevância dos casos de infecção na corrente 

sangüínea, complicação esta conhecida como candidemia ou 

candidíase hematogênica (MENEZES et al, 2015).  

Atualmente, encontra-se mais de 150 espécies 

conhecidas de Candida. Porém, apenas 15 dessas espécies 

são isoladas de pacientes como agentes infecciosos. Estas são 

C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, 

C. guilliermondii, C. lusitaniae, C. dubliniensis, C. pelliculosa, C. 

kefyr, C. lipolytica, C. famata, C. inconspicua, C. rugosa e C. 

norvegensis. Apesar das frequências de isolamento variar, nos 

últimos 20-30 anos, em média, em 95% das infecções os 

patógenos envolvidos são C. albicans, C. glabrata, C. 

parapsilosis, C. tropicalis e C. krusei (YAPAR, 2014).  

 Há depender da espécie, as leveduras do gênero 

Candida, apresentam fatores de virulência a citar, produção de 

enzimas extracelulares como proteases, fosfolipases, lipases. 

Durante diversos processos, como a formação de pseudo-

micélio e aderência, além da degradação de importantes 

proteínas como albumina, hemoglobina, queratina, colágeno, 

mucina, lactoferrina, e imunoglobulinas, que contribuem 
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bastante para a patogenicidade das leveduras (BEZERRA, 

2015). 

Durante as últimas décadas, os níveis de candidíase, 

devido à C . tropicalis tem aumentado, e pode ser atribuído ao 

maior uso de agentes antifúngicos hoje em dia e durante longos 

períodos de tempo, o que permitiu um aumento de resistência 

de C . tropicalis para certos agentes antifúngicos, 

especificamente para anfotericina B(AMB) (FERNANADES et 

al., 2015). 

Candida tropicalis apresenta várias características 

distintas que aumentam a sua patogenicidade intrínseca, 

incluindo a sua capacidade para secreção de enzimas 

hidrolíticas extracelulares (coagulase, de fosfolipase ou 

proteinase. (DEORUKHKAR et al, 2014). 

A identificação laboratorial das espécies de Candida, é 

essencial para o estabelecimento de um correto diagnóstico de 

Candidíase, pois este além de auxiliar no estudo da 

epidemiologia da doença, promove um correto início da terapia 

antifúngica (MURRAY, et. al., 2015). 

O diagnóstico laboratorial desta infecção varia de acordo 

com o tipo de patologia instalada, mas de modo geral é 

realizado por métodos clássicos, testes bioquímicos, 

fisiológicos e fenotípicos (MERSEGUEL et al., 2015).  

Primeiramente é realizado exame direto com O KOH 

(Hidróxido de Potássio) a 10% o mesmo é utilizado para 

dissolver o material protéico com isso melhorando a sua 

visualização no microscópio óptico, consequentemente é 

realizado o semeio em meio de cultura com Agar Sabouraoud 

Dextrose para realização (MURRAY, et. al., 2015). 

O diagnóstico laboratorial da candidemia pode ser 

realizado a partir da amostra de sangue para verificar a 

presença de leveduras através de microscopia direta e realizar 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/amphotericin-b
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seu isolamento em cultura, testes esses que demoram dias 

para ter um resultado rápido e preciso. Entretanto, esses 

procedimentos estão sendo complementadods por métodos 

proteômicos como estratégia de diagnóstico rápido, através da 

técnica de Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-Of-

Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) (PULCRANO, et 

al., 2013; VELLA, et al., 2013). 

A aplicação da espectrometria de massas pela técnica 

de Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization, Time-of-Flight 

(MALDI-TOF) vem se desenvolvendo cada vez mais, sendo 

inicialmente aplicada em identificação de bactérias e fungos em 

muitos laboratórios clínicos (LIMA-NETO et al., 2014). 

Outras aplicações têm sido abordadas, incluindo a 

identificação da resistência aos antibióticos. A pesquisa nesse 

contexto tem direções principais, incluindo a detecção de 

antibiótico por modificações nas enzimas degradantes, a 

detecção de mecanismo de resistência determinantes por meio 

de estudos de proteômica de bactérias multirresistentes, e a 

análise das modificações de locais (alvo), tais como metilação 

do ribossomo. Além disso, a quantificação de antibióticos é 

sugerida como uma nova abordagem para estudar influxo e 

efluxo em células bacterianas (GRIFFIN  et al.,  2012; HRABÁK  

et al., 2013). 

Um tratamento eficaz requer o diagnóstico precoce e 

uma terapêutica imediata. A indicação de um fármaco efetivo 

para o tratamento de infecções fúngicas é dado por meio da 

realização de testes de sensibilidade antifúngica in vitro. 

Os fármacos mais utilizados para o tratamento das 

cadidemias são os azóis, fluconazol, itraconazol, voriconazol e 

posaconazol (GROSSMAN et al., 2014). Já a classe de 

equinocandinas tem ação fungicida no combate de infecções 

nosocomiais, como caspofugina, micafungina e anidulafungina, 



CANDIDEMIA EM PACIENTE COM MICROCEFALIA: RELATO DE CASO 

839 
 

as quais têm como alvo molecular a parede celular fúngica, 

atuando na inibição da enzima β-1,3 D-glucano sintase, 

componente estrutural da célula (MAUBOM et al., 2014). 

A caspofungina foi à primeira equinocandina licenciada, 

sendo indicada para candidíase esofágica, candidemia, 

candidíase invasiva e terapia empírica em pacientes com 

neutropenia febril, a resposta terapêutica geralmente é 

comparada com a anfotericina B e fluconazol (PINDER, et al., 

2017). 

A micafungina foi aprovada para o uso em candidíase 

esofágica, candidíase invasiva incluindo candidemia e para 

profilaxia de infecções por Candida em pacientes submetidos a 

Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas (TCTH). A 

anidulafungina é a única equinocandina não metabolizada pelo 

citocromo P450, mas sim por degradação química espontânea, 

quando comparada com a anfotericina B, não causa 

insuficiência renal e não são conhecidas interações 

importantes. São candidíase esofágica, candidemia e 

candidíase invasiva (KOVANDA et al., 2018). 

A microcefalia é conhecida como um perímetro cefálico 

pequeno, presente ao nascimento. Esse achado clínico, em sua 

maioria, pode estar associado ao comprometimento do sistema 

nervoso central (SNC) e alterações cognitivas. Porém, não 

indica necessariamente um desenvolvimento cerebral anormal 

e alguns neonatos com microcefalia são normais (HANZLIK et 

al., 2017; DEVAKUMAR et al., 2018; ALBUQUERQUE, et al., 

2018) 

Pacientes com microcefalia tendem a ser internados em  

UTIs  devido a utilização  de  procedimentos  invasivos 

corriqueiramente,  tais  como:  cateterismo  arterial, venoso  e  

vesical;  ventilação  mecânica;  nutrição  parenteral;  intubação  

traqueal;  sondagem  gástrica  ou  gastroduodenal,  derivações  
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ventrículo  –  peritoniais  e  drenagem  torácica  dentre utros,  

proporcionaram  melhorias  indiscutíveis, no entanto, pode ser 

prejudicial ao paciente causando infecções nosocomias. 

(ROMANELE et al., 2013).   

O presente relato trata-se de um estudo de caso 

descritivo de candidemia em paciente portador de microcefalia. 

 

RELATO DE CASO 

 

 Paciente J.V.P.S, sexo masculino, 4 anos de idade, 

portador de microcefalia e atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor secundária a hipoxia neonatal, deu entrada no 

serviço hospitalar de um Hospital terciário da cidade do Recife, 

Pernambuco, com relato de febre baixa que havia iniciado há 

15 dias, desconforto respiratório há 3 dias com provável 

infecção de gastrostomia endoscópica percutânea (GTT). 

Inicialmente, foi realizado o tratamento com Ceftriaxona 

100mg/kg, porém com piora progressiva do quadro onde houve 

queda de estado geral (persistência de febre e episódio de 

convulsão hipertônica generalizada, foi instituído o esquema 

terapêutico com Meronem, Vancomicina e Metronidazol por 14 

dias. 

Posteriormente, o menor evoluiu com queda do estado 

geral, com sinais clínicos de choque séptico, sendo realizada 

expansão volêmica, droga vasoativa (dopamina) e otimização 

de tratamento clínico, com melhora importante sendo 

descontinuada a dopamina em 24h e mantida a estabilidade 

clínica, sendo solicitada coleta sanguínea para possível 

diagnóstico fúngico. 

O diagnóstico micológico da hemocultura foi realizado 

primariamente através do Vitek-2 e confirmado a partir do 

semeio em meio de cultura específico, a amostra clínica foi 
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semeada em duplicata na superfície do meio Ágar Sabouraud 

(DIFCO) adicionado de 50 mg/L de clorafenicol contido em 

placas de Petri, mantidas em temperaturas de 30º C e 37º C por 

até 15 dias (BRASIL/ANVISA, 2013). sendo ambas positivas 

para Candida sp. 

Após este resultado, foi iniciado Fluconazol, mantido por 

15 dias, sem resposta terapêutica e devido a piora da clínica 

laboratorial (plaquetopenia progressiva) e persistência de 

hemocultura positiva para Candida sp., o esquema terapêutico 

foi trocado para Anfotericina B desoxicolato.  

Em comunhão com estes dados, foi realizado a 

identificação do isolado a nível de espécie através da técnica 

proteômica de MALDI-TOF MS (PULCRANO et al., 2013). 

Para identificação foram utilizadas suspensões do isolado 

clínico de Candida cultivadas e mantidas em meio Dextrose 

Peptona Extrato de Levedura (YEPD) a 35° C por 24 horas. Os 

isolados foram submetidos à análise através da extração 

proteica por espectrometria de massas (MALDI-TOF Autoflex III 

Bruker Laser nd:yag smartbeam, Bruker Daltonick Inc., 

USA/Germany). Sumariamente, aproximadamente três a cinco 

colônias fúngicas foram transferidas para tubos Eppendorf de 

1,5 mL misturadas completamente em 300 µL de água destilada 

e esterilizada e agitadas ao vortéx. Em seguida adicionado 900 

µL etanol absoluto, o conteúdo foi cuidadosamente 

homogeneizado e então centrifugado a 12.000 g durante 2 min; 

o sobrenadante foi descartado e o sedimento seco a 

temperatura ambiente.  

O pellet foi misturado com 50 µL de ácido fórmico (70%), 

levado ao vortéx, em seguida foi adicionado 50 µL de 

acetonitrila e homegeneizado sobre o vórtex. A solução foi 

então centrifugada a 12.000g durante 2 min, e 1 µL do 

sobrenadante foi colocado em duplicata sobre uma placa de 
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aço, seco a temperatura ambiente a 25° C. Posteriormente, 

cada amostra foi revestida com 1 µL de solução de matriz, o 

qual consisti de uma solução saturada de α-ciano- Ácido 4 

hidroxi-cinâmico (HCCA) em 50% de acetonitrila e 2,5% ácido 

trifluoroacético (concentração final: 10 mg HCCA/mL) e seca a 

temperatura ambiente a 25°C. A placa alvo em aço polido de 

MALDI-TOF MS foi subsequentemente introduzida no 

espectrómetro de massas para obtenção dos espectros 

proteicos. 

Os espectros para determinação dos isolado a partir de 

cada perfil protéico foi obtido através de um laser Nd:YAG 

(neodymium-doped yttrium aluminium garnet; Nd:Y3Al5O12) de 

1064nm, onde a intensidade do laser foi ajustada ligeiramente 

acima do limiar para a produção de íons. Um kit protéico (protein 

calibration standart I, Bruker Daltonics, Bilerica, MA, USA) com 

conhecidos valores de massa das proteínas, foram usadas para 

calibração.  

A variação de massa entre 2.000 a 20.000 Da foi 

registrado usando modo linear com pulso de 104 ns em uma 

voltagem de +20 kV. Espectros finais foram gerados através da 

soma de 300 tiros de laser acumulados por perfil e oito perfis 

produzidos por amostra, levando a um total de 2.400 disparos 

de laser somados por espectro. A lista de picos obtidos foi 

exportada ao software Biotyper™ (Biotyper system, versão 3.0) 

onde as identificações finais foram determinadas. Identificação 

através do software Biotyper™ foi baseada apenas na presença 

ou ausência de cada pico no espectro.  

O resultado da identificação proteômica foi comparado 

com a identificação automatizada Vitek 2 (bioMérieux, Marcy 

l’Etoile, France) realizada no Laboratório das referidas 

Unidades de Saúde. Também foi realizado o teste de 

sensibilidade do isolado, onde a técnica utilizada seguiu o 
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protocolo M27-A3 (CLSI, 2008). O meio de cultura utilizado foi 

o RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, EUA) com L-glutamina e sem 

bicarbonato de sódio, pH 7,0 ± 0,1, com ácido morfolino 

propano sulfônico (MOPS; 0,165 mol.L-1; Sigma-Aldrich). 

 O meio de cultura foi esterilizado em membranas de 0,22 

µm (Millipore, Darmstadt, Alemanha). Os agentes antifúngicos 

comerciais utilizados foram da classe das equinocandinas 

(Pfizer, Nova York, EUA), preparado em Dimetil sulfóxido 

(DMSO). Concentrações da caspofungina, anidulafungina e 

micafungina foram preparadas e usadas nos intervalos de 0,03 

a 16 µg.mL-1.  

O isolado clínicos de Candida obtidos a partir das 

hemoculturas foram mantidos em meio Agar Sabouraud 

Dextrose (SDA) e incubados a 35°C por 24 horas. As 

suspensões do isolado foi preparada em solução salina, e sua 

densidade ajustada de acordo com a escala 0,5 de MacFarland 

em 90% da transmitância utilizando um espectrofotômetro a 

530nm. O volume do inóculo foi ajustado para 5,0 mL de 

solução salina esterilizada e, posteriormente, diluído em RPMI 

1640 para uma concentração de 2-5x103 céls.mL-1. 

No teste de sensibilidade foi utilizado placas de 

microtitulação planas de 96 poços (TPP; Trasadingen, Suíça). 

O inóculo foi adicionado aos poços com os antifúngicos a serem 

testados, e as placas foram incubadas a 35 °C durante 24 horas 

para determinação das Concentrações Inibitórias Mínimas 

(CIM). As CIM para as equinocandinas foram determinadas 

para 50% de inibição em relação aos poços controles. O teste 

foi realizado em duplicata. 

Paciente evoluiu com piora no padrão respiratório, sendo 

iniciada ventilação não invasiva, a qual foi progressivamente 

retirada e mantido o paciente em máscara de Venturi, porém 

apresentou quadro de instabilidade hemodinâmica com 
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bradicardia e necessidade de drogas vasoativas: Dobutamina e 

Dopamina, dose máxima de 10mic/kg.  

Novamente o paciente apresentou piora laboratorial, optando 

por reiniciar o esquema terapêutico combinado com 

antibióticos, Meronem, Vancomicina, Amicacina e o antifúngico 

Anfotericina B lipossomal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos últimos anos tem-se observado um aumento elevado 

no número de casos de infecções fúngicas, acometendo 

pacientes imunocomprometidos que fazem uso de uma 

antibioticoterapia prolongada e/ou de amplo espectro, 

tratamentos oncológicos, ou são pacientes transplantados, os 

quais requerem uma atenção especial, a citar pacientes com  a 

sindrome congênita do Zyka vírus (IDELEVICH et al., 2014; 

PANDA et al., 2015).  

Motta et al. (2016), verificaram a ocorrência de 

candidemia em 65 pacientes de  ate 18 anos, a partir de 

hemocultura positiva por Vitek-2, o que demostra que essa é 

uma ferramenta eficaz para se obter um diagnóstico. No 

presente trabalho, além da ferrementa utilizada no estudo 

supracitado, a metodologia MALDI-TOF/MS foi aplicada, tendo 

sido identificada a espécie Candida tropicalis.  

Ruiz et al. (2015), em estudo realizado com 752 

episódios de candidemia, identificou que cinquenta e nove 

(7,8%) foram devidos a C. tropicalis,  representando taxas 

anuais de incidência de 0,62 casos por 100.000 habitantes, 0,07 

por 1000 internações hospitalares e 0,10 por 10.000 pacientes-

dia.  

Em estudo comparativo entre as ferramentas Vitek-2,  

MALDI-TOF/MS, CHROMagar, Stefaniuk et al., 2015 
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verificaram que estas se apresentam confiáveis, com MALDI-

TOF/MS tendo uma melhor performance com relação a 

algumas espécies de Candida. Pode-se inferir a partir das 

ferramentas empregadas que a identificação especifica do 

isolado é fidedigna, considerando que essas metodologias 

apresentam grande confiabilidade. 

Nos últimos 15 anos, o MALDI-TOF MS vem evoluindo 

cada vez mais se tornando uma ferramenta indispensável para 

microbiologistas e pesquisadores, mostrando ser um avanço 

para a tecnologia. Tornou-se um método que analisa uma 

variedade de macromoléculas de origem biológica a partir de 

células e tecidos. NOMURA, 2015; 

 Sua alta precisão e sensibilidade, o tornou um método 

físico-químico promissor para os laboratórios clínicos a fim de 

facilitar a identificação de biomoléculas em amostras 

complexas, incluindo peptídeos, proteínas, oligossacarídeos e 

oligonucleotídeos. Frequentemente, observa-se um enorme 

aumento da proteômica, utilizando a técnica do MALDI-TOF MS 

para identificação proteica, podendo ser utilizada também como 

biomarcadores de doença (SUAREZ et al., 2015). 

A susceptibilidade do isolado frente as equinocandinas foi 

obtida de acordo com o protocolo M27-A3 (2008) e M24-S4 

(2012) do Clinical Laboratory Standars Institute (CLSI), sendo a 

levedura C. tropicalis sensível na Concentração Inibitória 

Mínima (CIM) de 0,031 µg/mL  para todos os fármacos 

analisados.  

Espinel-Ingroff et al., (2015) ao realizarem estudo 

multicêntrico de valores de corte epidemiológico e detecção de 

resistência em Candida frente a Anidulafungina, caspofungina 

e micafungina usando o método colorimétrico Sensititre 

YeastOne, identificou 1.016 isolados de C. tropicalis, com perfil 
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de sensibilidade de 0,25, 1 e 0,25 μg / ml respectivamente, 

corroborando com os dados do presente trabalho.  

Sorendino et al., (2017) relataram a incidência de 

leveduras no total de hemoculturas positivas foi compatível com 

dados levantados anteriormente no Brasil e no Mundo, a 

prevalência de espécies não-albicans como causadoras de 

infecção na corrente sanguínea, pode estar relacionada com a 

melhor adaptação dessas espécies ao ambiente hospitalar por 

possuírem resistência intrínseca a alguns antifúngicos 

utilizados na pratica médica e às condições clínicas dos 

pacientes hospitalizados. 

Teixeira-Loyola et al., (2013), em seu estudo utilizaram 

hemoculturas em duplicatas de pacientes adultos e amostras 

únicas de pediátricos. Durante o período de execução foram 

avaliadas um total de 1388 hemoculturas das quais 1290 (93%) 

foram negativas e 108 (7,78%) amostras obtiveram 

crescimento, sendo que 98 (7%) foram positivas para 

crescimento bacteriano e 10 (1,38%) amostras positivas para 

fungos do gênero Candida.  

Outro fato que deve ser levado em consideração é o 

aparecimento de novas espécies de Candida, estas que, uma 

vez oportunistas, são praticamente impossíveis de serem 

detectadas no começo da manifestação. Para tanto, os 

hospitais devem estar preparados para identificão correta e 

rápida de toda e qualquer forma de Candida presente, completa 

Teixeira-Loyola, (2013). 

Após a terapêutica combinada instituida, foi realizado o 

controle de cura com a negatividade da hemocultura cultura 

para Candida.  A determinação da melhor terapêutica é dada a 

partir da realização de testes de sensibilidade antifúngica in 

vitro, o que irá determinar a resistência ou sensibilidade do 
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fungo frente a um painel de moléculas bioativas, que propiciará 

uma terapia antifúngica eficaz (SEGHIR et al., 2014). 

Dentre os antifúngicos utilizados no tratamento de 

candidiase invasiva estão os poliênicos como anfotericina B 

com formulações lipídicas B, os derivados azólicos, itraconazol, 

fluconazol, posaconazol e voriconazol,  flucitocina e as 

equinocandinas, anidulafungina, caspofungina e micafungina 

(MAUBOM et al., 2014). 

Durante muitos anos o fármaco de escolha para 

tratamentos de infecções fúngicas sistêmicas foi a anfotericina 

B, que por apresentar baixa absorção oral é utilizada 

unicamente pela via intravenosa, sendo a maior desvantagem. 

Apresenta ainda elevada nefrotoxicidade aos pacientes, devido 

esse motivo atualmente vem sendo cada vez mais substituído 

pelos azólicos e equinocandinas para o tratamento dessas 

infecções (FERNANDES et al., 2015). 

Apesar desta informação, o paciente ainda foi tratado 

inicialmente com anfotericina B, podendo após a primeira piora 

o esquema terapêutico ser trocado por alguma das 

equinocandinas, pois foi identificada uma sigfnificativa 

sensibilidade do isolado no teste de suceptibilidade.  

Pois de acordo com a Infectious Diseases Society of 

America (IDSA), pacientes em estado crítico e com suspeita de 

candidiase invasiva, deverá ser realizada uma avaliação dos 

locais não estéreis utilizando marcadores de infecção ou dados 

obtidos de meios de cultura, feito isso deverá ser iniciada 

terapêutica empírica com equinocandinas em casos onde 

existem fatores de risco, febre de origem desconhecida, bem 

como sinais de choque séptico e outros (PAPPAS et al., 2016).  

 

CONCLUSÕES  
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Em ambientes hospitalares, os pacientes são  expostas 

comumente a procedimentos invasivos,  como foi o caso em 

questão, a partir daí apresentando um maior risco de infecções 

nosocomiais. 

O monitoramento de infecções fúngicas invasivas no 

ambiente hospitalar,  é de fundamental importância na rotina 

clínica, onde a mesma deve estar preparada para realizar 

exames qualificados para qualquer tipo de infecções por 

cândida, pois os estudos demosntram que há um aumento na 

incidência de espécies emergentes como a Candida tropicalis. 

As equinicandidas tem efeito de maior alcance e por isso 

se torna a melhor escolha para o tratamento de candidemia por 

agir na parede do fungo, com isso causa pouco efeito colateral 

no paciente. 

.A ferramenta de identificação MALDI-TOF, é confiável 

para identificação de microrganismos, em especial as leveduras 

do gênero Candida, sendo responsável por um diagnostico 

rápido, que auxilia na minimização da problemática das 

infecções nosocomiais. 
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RESUMO: Neste trabalho, o objetivo foi avaliar três marcas 

comerciais de iogurtes naturais quanto a concentração de 

bactérias láticas viáveis, a fim de verificar se as mesmas 

continham a quantidade mínima desses microrganismos 

estabelecida na legislação brasileira (107 unidades formadoras 

de colônias por grama-ufc/g). Para isso, as bactérias láticas 

Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, 

obrigatoriamente adicionadas a esses produtos, foram 

quantificadas por meio de contagem seletiva em placas, 

utilizando os meios ágar M17 e ágar MRS, respectivamente. A 

contagem total de bactérias láticas foi obtida a partir da soma 

das contagens seletivas para cada bactéria. Ainda, foram 

verificados pH e acidez das amostras. Com base nos 

resultados, as marcas analisadas atenderam as exigências da 

legislação (contagem de bactérias láticas mínima de 107ufc/g e 

acidez entre 0,6 a 1,5%), tendo o número de bactérias láticas 

variado de 107 a 109 ufc/g e acidez entre 1,04 a 1,34%. Com 

relação ao pH, foram observados valores entre 3,61 a 4,45, 

tendo duas das três marcas avaliadas apresentado pelo menos 



CONTAGEM DE BACTÉRIAS LÁTICAS EM IOGURTES NATURAIS COMERCIAIS 

854 
 

uma amostra com pH <4,0, indicativo de pós-acidificação. 

Apesar de estarem aptas a comercialização, as marcas de 

iogurtes naturais analisadas apresentaram um desequilíbrio 

entre cocos e bacilos, cujos efeitos sobre os produtos precisam 

ser posteriormente investigados. 

Palavras-chave: Fermentação lática. Leite fermentado. 

Legislação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os iogurtes podem ser classificados em dois tipos 

diferentes: iogurte padrão, obtido a partir de cultura mista 

constituída por Lactobacillus bulgaricus e Streptocococcus 

thermophilus e bio-iogurte, quando é adicionado de linhagens 

probióticas de bactérias láticas, especialmente Lactobacillus 

acidophilus e de bifidobactérias (WEERATHILAKE et al., 2014). 

Segundo a legislação brasileira, a denominação “iogurte” 

somente poderá ser utilizada quando o produto for obtido a 

partir da cultura mista de L. bulgaricus e S. thermophilus, que 

devem estar viáveis e abundantes durante toda a sua vida útil, 

podendo ser adicionado de outras bactérias láticas e de 

bifidobactérias, desde que seja assegurado para todos esses 

grupos de microrganismos a quantidade mínima de 107 ufc/g. 

Quando esse produto for elaborado exclusivamente com 

ingredientes lácteos será designado como iogurte natural 

(BRASIL, 2007). Na Europa tem sido recomendado o consumo 

de, no mínimo, 108 ufc/g de bactérias láticas adicionadas ao 

iogurte padrão para que essas possam conferir efeito benéfico 

a saúde humana (URIOT et al., 2017). 

Pesquisas sobre os benefícios do iogurte no organismo 

têm sido desenvolvidas em relação a uma ampla variedade de 

segmentos como controle de peso, risco de doença 
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cardiovascular, diabetes tipo 2, risco de várias formas de 

câncer, saúde bucal, saúde gastrointestinal, intolerância à 

lactose, desnutrição, dentre outros. Muitos desses beneficios 

ainda não são reconhecidos ou comprovados em estudos com 

seres humanos. Um dos efeitos à saúde cientificamente 

atribuído as culturas do iogurte é a redução dos sintomas 

causados pela má digestão da lactose, que requer a presença 

de células viáveis de S. thermophilus e L. bulgaricus, em 

quantidades adequadas na ingestão, mas não durante o 

trânsito intestinal. Este efeito é compartilhado por todas as 

culturas iniciantes do iogurte e resulta da presença da enzima 

hidrolisante da lactose em todas as estirpes das espécies 

usadas de bactérias láticas (GLANVILLE et al.,2015). 

Para que se obtenha melhorias na saúde humana devida 

ao consumo de iogurtes é essencial controlar a viabilidade das 

bactérias láticas, durante todo o tempo de estocagem 

refrigerada dos produtos nos pontos de comercialização, de 

modo que estas sejam mantidas viáveis e abundantes até o 

momento do consumo. Alguns fatores podem dificultar a 

manutenção do número de bactérias láticas em iogurtes. Com 

relação às próprias culturas láticas exercem influência a 

espécie, linhagem, concentração e proporção entre culturas, 

enquanto no processo de fermentação são determinantes a 

temperatura e o tempo de duração do processo.  No produto 

final, se verifica a influência do pH, acidez, teor de peróxido de 

hidrogênio e de oxigênio dissolvido. No armazenamento 

refrigerado terão bastante influência a temperatura e o tempo 

de estocagem, que merecem maior atenção por exercerem 

influência direta no pH e acidez dos produtos (MALEKI et al, 

2015).  

Os iogurtes devem apresentar pH 4,5 ou menos e acidez 

mínima de 0,6% ou 0,9%, de acordo com a legislação de cada 
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país, entretanto, esses valores sofrem modificações durante a 

estocagem refrigerada, pode ocorrer acidificação excessiva dos 

produtos (BRASIL, 2007; WEERETHILAKE et al., 2014). 

Mesmo em condições adequadas de refrigeração, as bactérias 

láticas, especialmente L. bulgaricus, continuam liberando ácido 

lático, fenômeno conhecido como pós-acidificação e que pode 

se intensificar quando ocorre abuso de temperatura, gerando 

como consequência acidez excessiva e redução no número de 

bactérias láticas (BARTH, 2014). Wang et al. (2013) 

observaram que iogurtes com pH <3,5 apresentavam acidez 

excessiva, condição que prejudica também a aceitação 

sensorial dos produtos, enquanto Dervisoglu et al. (2014) 

verificaram que pH abaixo de 4,0 resulta em redução 

significativa na viabilidade da bactéria lática S. thermophilus em 

iogurtes. 

Existem diversos métodos propostos para quantificar as 

bactérias láticas do iogurte, podendo as contagens serem 

diferenciais, quando utilizam um único meio de cultura para as 

bactérias láticas, ou seletivas, quando a contagem de cada tipo 

de bactéria é realizada em um meio específico. Os meios M17 

e MRS têm sido amplamente usados para a contagem seletiva 

de S. thermophilus e L. bulgaricus, respectivamente 

(RANASINGHE E PERERA, 2016; GUEVARRA E 

BARRAQUIO, 2015). 

Na legislação brasileira (BRASIL, 2007), o método 

adotado é o da Federação Internacional de Laticínios-FIL 

117:1988, sendo que este já foi modificado, o que demonstra 

necessidade de atualização da legislação. 

Neste trabalho, o objetivo foi avaliar a viabilidade de 

bactérias láticas em três marcas comerciais de iogurtes 

naturais, por meio de contagem seletiva e total em placas, a fim 

de verificar se as mesmas continham a quantidade mínima 
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desses microrganismos (107 ufc/g) exigido na legislação 

brasileira. Ainda, foram determinados o pH e acidez das 

amostras. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Coleta das amostras 

 

Amostras de três marcas de iogurtes naturais integrais, 

todas com registro no Serviço de Inspeção Federal-SIF e 

identificadas como produtos A, B e C, foram adquiridas 

mediante compra em supermercados da cidade de João 

Pessoa-PB, no período de junho a setembro de 2018. Os 

iogurtes selecionados estavam acondicionados em potes 

plásticos com peso líquido expresso de 170 g.  Durante a coleta 

foram verificadas a integridade das embalagens e prazos de 

validade, No total, foram analisadas 5 unidades de cada marca, 

todas de lotes diferentes.  As amostras foram transportadas em 

caixas isotérmicas contendo gelo até o Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos da Universidade Federal da Paraíba 

(LMA-UFPB), num intervalo de tempo máximo de 30 minutos. 

No laboratório, as amostras foram mantidas sob refrigeração 

até o momento das análises de pH, acidez e contagem das 

bactérias láticas Streptococcus thermophilus e Lactobacillus 

bulgaricus. As análises foram realizadas entre 15 e 30 dias após 

a data de fabricação dos iogurtes, tendo os prazos de validade 

dos produtos variado de 35 a 45 dias. 

 

Determinação de pH e acidez 

 

O pH foi determinado utilizando potenciômetro 

previamente calibrado, introduzindo-se o eletrodo diretamente 
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em cerca de 50 mL da amostra homogeneizada em um béquer 

de 100 mL. A acidez foi obtida por titulação de alíquotas de 10 

g de amostras de iogurte homogeneizadas em 10 mL de água 

destilada, com solução de hidróxido de sódio N/9, em presença 

do indicador fenolftaleína, sendo os resultados expressos em g 

de ácido lático/100 g (BRASIL, 2006). 

 

Contagens de S. thermophilus e de L. bulgaricus 

 

Amostras foram submetidas às diluições decimais 

seriadas em água peptonada 0,1%, sendo selecionadas as 

diluições entre 10-4 a 10-8 para plaqueamento em ágar M17, por 

meio da técnica de semeadura em superfície para contagem de 

S. thermophilus.  Após semeadura das amostras, as placas 

foram incubadas em estufa bacteriológica, a 37º C durante 48 

horas (GUEVARRA E BARRAQUIO, 2015). A partir das 

diluições 10-2 a 10-7, alíquotas de 1 mL de amostra foram 

semeadas em placas de Petri vazias, previamente esterilizadas 

e em seguida foi adicionado cerca de 15 mL de ágar MRS (De 

Man, Rogosa e Sharpe) para contagem de L. bulgaricus, 

utilizando a técnica de semeadura em profundidade. Após 

semeadura das diluições da amostra, uma camada de 

cobertura contendo (5-7 mL) o mesmo meio de cultura foi 

adicionada as placas a fim de criar uma atmosfera 

microaeróbia. As placas foram incubadas a 37ºC, por 48-72 

horas conforme metodologia adotada por Hati et al. (2018).  

 

Contagem total de bactérias láticas 

 

A contagem total das bactérias láticas foi obtida a partir 

da soma das contagens para S. thermophilus e L. bulgaricus. 

Os resultados foram expressos em ufc/g. Para confirmar que se 
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tratavam de bactérias láticas, algumas colônias foram 

selecionadas e submetidas aos testes de coloração de Gram e 

catalase (APHA, 2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

pH e acidez dos iogurtes naturais 

 

Os resultados das análises de pH e acidez dos iogurtes 

naturais pesquisados estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados das análises de pH e acidez (% ácido 

lático) para três marcas de iogurtes naturais, 

comercializadas em João Pessoa-PB. 

Repetição Produto A Produto B Produto C 

pH Acide

z 

pH Acidez pH Acidez 

R1 4,20 1,10 4,30 1,13 4,20 1,06 

R2 4,10 1,13 4,32 1,26 3,61 1,18 

R3 4,28 1,34 4,33 1,32 4,45 1,11 

R4 4,20 1,11 3,70 1,10 4,30 1,21 

R5 4,05 1,23 4,21 1,04 3,76 1,21 

Média 4,20 1,26 4,21 1,24 4,06 1,15 

Desvio 0,06 0,16 0,18 0,16 0,36 0,06 

Fonte: Autor. 2018 

Os valores de pH das amostras variaram de 3,61 a 4,45, 

não sendo observada em nenhuma destas pH acima de 4,5, 

valor adotado como limite máximo em iogurtes, segundo a 

legislação de alguns países (WHEERATHILAKE et al., 2014). 

No Brasil, esse limite não é adotado, porém, na produção de 

iogurtes é prática comum finalizar a fermentação em pH 4,6 
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para assegurar características tecnológicas adequadas, 

especialmente no que se refere a aspectos de textura tais como 

consistência e viscosidade (BARTH, 2014). Com relação ao 

limite mínimo, foram observadas duas amostras do produto C e 

uma do produto B com pH<4,0, enquanto que no produto A 

todas as amostras analisadas apresentaram valores acima de 

4,0, indicando condições menos ácidas no produto A. Segundo 

Dervisoglu et al. (2014), em pH abaixo de 4,0 ocorre redução 

significativa no número de S. thermophilus em iogurtes.  

A acidez das amostras variou de 1,04% a 1,34%, tendo 

todas atendido a exigência da legislação brasileira (BRASIL, 

2007), que estabelece limites mínimo e máximo para esse 

parâmetro (0,6% a 1,5% ácido láctico). Em outros países, foi 

observado somente exigência de limite mínimo para acidez 

(0,9%) (WEERATHILAKE et al., 2015). 

Os resultados para pH e acidez obtidos em outras 

pesquisas realizadas no Brasil indicaram condições variáveis, 

quando comparados aos resultados obtidos nesse estudo. Silva 

e Ueno (2013) encontraram em 4 marcas de iogurtes naturais 

comercializadas na cidade de Taubaté, São Paulo, valores de 

pH entre 4,0 e 4,2 e de acidez entre 0,93 e 1,17% de ácido 

lático, estando todos os valores dentro dos padrões da 

legislação. Em outro estudo conduzido por Farias et al. (2016) 

com 7 marcas de iogurtes de morango na cidade de Montes 

Claros, Minas Gerais, valores de pH variando de 3,84 4,37 e 

acidez de 0,51 a 0,71 foram obtidos, tendo somente uma 

amostra de uma marca apresentado acidez < 0,6% de ácido 

lático.  

O monitoramento do pH e acidez de iogurtes têm sido 

realizado em outros países a fim de verificar, dentre outras 

coisas, problemas como pós-acidificação e ocorrência de 

produtos pouco ácidos. Na região do Srilanka, Ranasinghe e 
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Perera (2016) ao avaliarem a viabilidade de bactérias láticas em 

8 marcas diferentes de iogurte, encontraram valores de pH 

variando entre 4,25 e 4,50.  Nas Filipinas, Guevarra e Barraquio 

(2015) avaliaram iogurte natural e adicionado de frutas, dentre 

outros, e encontrou acidez entre 0,65 e 0,98% de ácido lático. 

Em amostras obtidas dos mercados da Província de Gizé, no 

Egito foram encontrados valores de pH e acidez oscilando entre 

4,1-4,3 e 0,83-0,92%, respectivamente (MOTAWEE e 

NEVEEN, 2016). Fahmid (2016) pesquisou sobre a qualidade 

de iogurtes em 24 amostras obtidas do comércio em Queta-

Paquistão e encontrou resultados que variaram entre 5,10-5,36 

e 0,64-1,21 para pH e acidez, respectivamente. Esses produtos 

obtidos no Paquistão apresentaram pH elevado, acima do 

mínimo (4,5) adotado em alguns países (WEERATHILAKE et 

al., 2014). 

 

Contagem de S. thermophilus 

 

Os resultados da contagem seletiva de S. thermophilus 

em ágar M17 obtido a partir de três marcas comerciais de 

iogurtes naturais, comercializados na cidade de João Pessoa-

PB (produtos A, B e C) estão descritos na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Resultados da contagem seletiva de S. 

thermophilus em ágar M17, para os produtos A, B e C. 

 Produto A Produto B Produto C 

Repetição S. thermophilus 

(ágar M17) 

S. thermophilus 

(ágar M17) 

S. thermophilus 

(ágar M17) 

R1 1,4 x 108 9,1 x 108 3,5 x 108 

R2 2,2 x 109 4,0 x 107 2,5 x 108 

R3 4,6 x 109 2,8 X 108 4,4 X 107 
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R4 6,8 x 108 3,2 X 107 1,7 X 108 

R5 1,9 x 109 3,6 X 108 7,5 X 108 

Fonte: Autor. 2018 

 

As contagens de S. thermophilus no produto A variaram 

de 108 a 109 ufc/g, enquanto nos produtos B e C os valores 

obtidos se situaram entre 107 a 108 ufc/g, tendo portanto o 

produto A apresentado os maiores valores. Com relação a 

variação entre repetições do mesmo produto, foi observada 

variação em torno de 1 ciclo logarítmico, para todas as amostras 

avaliadas. Com base nesses resultados, todas as marcas 

estavam adequadas quanto ao número mínimo de bactérias 

láticas exigido na legislação brasileira (mínimo: 107 ufc/g).  

Em outros estudos sobre viabilidade de bactérias láticas 

em iogurtes comerciais também foram observados números 

elevados de S. thermophilus. Guevarra e Barraquio (2015), ao 

avaliarem 7 marcas de iogurtes comercializados na cidade de 

Los Banos, Estado de Laguna, nas Filipinas, encontraram 

contagens de S. thermophilus na ordem de 108 a 1010 ufc/g, 

enquanto Ranasinghe e Perera (2016), ao avaliarem 8 marcas 

de iogurtes comercializados na Região do Sri Lanka, relataram 

valores na ordem de 107 a 109 ufc/g, mesmo após 21 dias de 

estocagem refrigerada. Araújo (2015) encontrou valores em 

torno de 108 ufc/g em 20 amostras de 5 tipos diferentes de 

iogurtes, incluindo iogurte natural.  Motawee e Neveen (2016) 

pesquisaram 100 amostras de iogurtes coletadas em mercados 

da Provincia de Gizé, no Egito e encontraram valores em torno 

de 109 ufc/g, após 14 dias de estocagem a 7º C. Todas essas 

pesquisas foram baseadas em contagens seletivas realizadas 

em ágar M17.  

Nessa pesquisa, foi possível verificar a boa seletividade 

do ágar M17 para estreptococos Gram-positivos. Essas 



CONTAGEM DE BACTÉRIAS LÁTICAS EM IOGURTES NATURAIS COMERCIAIS 

863 
 

bactérias foram catalase negativas, concluindo assim os testes 

mínimos confirmativos para assegurar de que se tratava de uma 

bactéria lática.  

Onoguese (2016) confirmou por meio de testes 

bioquímicos e Gram a ocorrência de estreptococos a partir de 

colônias obtidas em ágar M17, entretanto encontrou, para duas 

marcas, alguns lactobacilos crescendo nesse meio. Farimani et 

al. (2016), além de confirmarem pelo método de Gram a 

predominância de estreptococos Gram positivos em ágar M17 

(87,5%) também verificaram que 97,15% dos cocos isolados 

pertenciam a espécie S. thermophilus. 

 

Contagem de L. bulgaricus 

 

Os resultados da contagem seletiva de L. bulgaricus em 

ágar MRS, em três marcas comerciais de iogurtes naturais, 

comercializadas na cidade de João Pessoa-PB (produtos A, B 

e C) estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Resultados da contagem seletiva de L. bulgaricus 
(ágar M17), para os produtos A, B e C. 

 Produto A Produto B Produto C 

Repetição L. bulgaricus 

(ágar MRS) 

L. bulgaricus 

(ágar MRS) 

L. bulgaricus 

(ágar MRS) 

R1 1,1 x 109 2,8 x 105 1,4 x 106 

R2 1,1 X 107 1,1 x 104 9,3 x 105 

R3 1,1 x 109 2,6 x 105 7,0 x 106 

R4 1,1 x 107 6,3 x 104 5,9 x 106 

R5 2,2 X 107 1,3 x 105 1,1 x 106 

Fonte: Autor. 2018 
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As contagens de L. bulgaricus no produto A variaram de 

107 a 109 ufc/g, enquanto nos produtos B e C foram observados 

valores de 104 a 105 ufc/g e de 105 a 106 ufc/g, respectivamente. 

Para o produto A, todas as amostras    alcançaram números 

elevados de L. bulgaricus, suficientes para atender à exigência 

da legislação quanto ao número de bactérias láticas totais, 

enquanto para os produtos B e C os resultados dessa contagem 

não foram suficientes para alcançar esse requisito.   

Com exceção de uma amostra do produto A, todos os 

iogurtes analisados apresentaram contagens de L. bulgaricus 

mais baixas que as obtidas para S. thermophilus.  Resultados 

semelhantes também foram relatados por outros autores, que 

avaliaram a viabilidade de bactérias láticas, usando o agar M17 

e MRS como meios seletivos. 

Ranasinghe e Perera (2016) encontraram contagens de 

S. thermophilus variando de 107 a 109 ufc/g e de L. bulgaricus 

de 102 a 107 ufc/g, ao avaliarem 8 marcas de iogurtes coletados 

em diferentes Regiões do Sri Lanka. A diferença nos números 

dessas bactérias láticas foi ainda maior em duas das oito 

marcas, tendo sido observadas contagens de S. thermophilus 

na ordem de 109 ufc/g e de L. bulgaricus em torno de 103 ufc/g, 

resultando portanto em variações de até seis ciclos 

logarítmicos. Em Portugal, Araújo (2015) não detectou 

crescimento de L. bulgaricus em ágar MRS em 5 marcas de 

iogurtes, quando foram plaqueadas diluições elevadas das 

amostras (10-5 a 10-7), enquanto para S. thermophilus em M17 

foram encontrados valores acima de 107 ufc/g. Motawee e 

Neveen (2016), em estudo realizado no Egito com 100 

amostras recolhidas no mercado da Província de Gizé, 

encontraram valores de 108 ufc/g para L. bulgaricus, enquanto 

para S. thermophilus em torno 109 ufc/g. 
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Entretanto, em uma pesquisa sobre viabilidade de 

bactérias láticas em iogurtes comerciais, utilizando esses meios 

seletivos, foram relatadas contagens de L. bulgaricus 

superiores a de S. thermophilus.  Guevarra e Barraquio (2015) 

observaram para duas das sete marcas de iogurtes avaliadas 

contagens superiores de L. bulgaricus, tendo a diferença entre 

essas se situado abaixo de 1 ciclo logarítmico. 

Com relação a seletividade do ágar MRS, foi verificada a 

predominância de bacilos Gram positivos, não tendo sido 

encontrada nenhuma bactéria lática em forma de 

estreptococos. 

Outros autores também confirmaram a boa seletividade 

do ágar MRS para lactobacilos. Guevarra e Barraquio (2015) 

fizeram a caracterização de colônias típicas obtidas em ágar 

MRS, examinando a reações de Gram e catalase e a morfologia 

celular (cocos ou bastões). As colônias observadas foram 

circulares, de pequeno tamanho (1 a 5 mm), cor creme, sendo 

todas Gram-positivas, catalase negativas e em forma de 

bacilos. Em alguns estudos, a confirmação das bactérias 

obtidas no ágar MRS foi realizada de forma mais detalhada, por 

meio de identificação bioquímica e a partir de ensaios de PCR 

- Reação em cadeia da Polimerase (FARIMANI et al. 2016; 

PING et al. 2014). Farimani et al. (2016) obtiveram 62 bactérias 

isoladas em ágar MRS, sendo 40 caracterizadas como bacilos 

Gram-positivos e 22 como cocos Gram-positivos. Dos 40 

bacilos, somente 20 foram identificados como Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus, tendo os demais sido 

identificados como pertencentes a outras espécies do mesmo 

gênero. 

 

Contagem total de bactérias láticas 
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Os resultados da contagem total de bactérias láticas, 

obtidos pela soma das contagens seletivas de S. thermophilus 

e L. bulgaricus, em três marcas comerciais de iogurtes naturais, 

comercializados na cidade de João Pessoa-PB (produtos A, B 

e C) estão descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Resultados das contagens totais para os 

produtos A, B e C. 

 Produto A Produto B Produto C 

Repetição CONTAGEM 

TOTAL 

CONTAGEM 

TOTAL 

CONTAGEM 

TOTAL 

R1 1,24 x 109 9,1 x 108 3,51 x 108 

R2 2,21 x 109 4,0 x 107 2,5 x 108 

R3 5,7 x 109 2,8 x 108 5,1 x 107 

R4 6,9 x 108 1,7x 108 1,76 x 108 

R5 1,92x 109 3,6 x 108 7,51 x 108 

Fonte: Autor. 2018 

 

Todos os produtos analisados apresentaram contagem 

total de bactérias láticas acima de 107 ufc/g (Tabela 5), 

atendendo, portanto, a exigência da legislação (BRASIL, 2007). 

Entretanto, para os produtos B e C esses resultados foram 

alcançados devido ao elevado número de S. thermophilus nas 

amostras (Tabela 3), tendo alguns dos valores obtidos para L. 

bulgaricus (Tabela 4) atingido contagens na ordem de 104-

105ufc/g, bem abaixo do exigido. 

Araújo (2015) e Ranasinghe e Perera (2016) também 

observaram em amostras de iogurtes comerciais que S. 

thermophilus foi o responsável pela adequação dos produtos a 

legislação, tendo os lactobacilos alcançado baixos números 

(<103ufc/g) em algumas amostras. Quanto aos produtos 
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elaborados em laboratório, Fagnani et al. (2017) e Muniandy et 

al. (2017) também verificaram resultados semelhantes, tendo o 

número de S. thermophilus excedido bastante o encontrado 

para L. bulgaricus. Todos esses autores também usaram 

contagens seletivas em ágar M17 e MRS.  

Apesar do uso frequente de dois meios seletivos para a 

contagem das bactérias láticas do iogurte, alguns estudos 

foram conduzidos usando somente o ágar MRS. Glusac et al., 

2015 conduziram um estudo sobre viabilidade de bactérias 

láticas em iogurtes enriquecidos com mel e concentrado de 

proteína do soro de leite, utilizando ágar MRS com pH 6,2 e a 

técnica de semeadura em profundidade, tendo obtido, para 

todas as amostras, contagens acima de 107 ufc/g.  

Em outras pesquisas com esse único meio de cultura 

foram obtidos resultados abaixo do limite estabelecido (SILVA E 

UENO, 2013; OJO et al., 2017; PING et al., 2014). No Brasil, 

Silva e Ueno (2013) verificaram inadequações em 4 marcas de 

iogurtes de diferentes sabores, coletados na cidade de Taubaté, 

São Paulo, quanto ao número de bactérias láticas, tendo 20 das 

48 amostras analisadas apresentado contagens abaixo do 

limite estabelecido. Esses autores usaram ágar MRS na base e 

sobrecamada e adotaram temperatura de incubação de 32ºC. 

Na região metropolitana de Ibadan, na Nigeria, Ojo et al. (2017) 

verificaram em diferentes marcas de iogurtes contagens entre 

104 e 105 ufc/mL. Esses autores também usaram ágar MRS na 

base e sobrecamada, porém, adotaram temperatura de 

incubação de 37ºC. Nesses estudos, não foi relatada a 

realização dos testes confirmativos coloração de Gram e 

catalase a partir das colônias típicas de bactérias láticas obtidas 

no ágar MRS, não sendo mencionada a morfologia das 

bactérias láticas predominantes nos produtos.  
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Ping et al. (2014) também verificaram baixas contagens 

(104 ufc/g) de bactérias láticas ao avaliarem diferentes marcas 

de iogurtes na cidade de Beijing, China. Esses autores usaram 

ágar MRS somente na base das placas, com incubação a 37ºC 

em jarra de anaerobiose. Além das contagens, foram realizados 

o isolamento, caracterização e identificação das bactérias 

obtidas. Nessa pesquisa, 52 bactérias foram isoladas, sendo 37 

em forma de bacilos e 15 em forma de cocos. Com base em 

testes bioquímicos e análise de PCR 12 dos 15 cocos foram 

identificados como S. thermophilus, representando 24% das 

bactérias láticas, enquanto para Lactobacillus bulgaricus, esse 

percentual foi de 75%, tendo ocorrido outras espécies de 

Lactobacillus. Esses resultados demonstraram a 

predominância de lactobacilos no ágar MRS. 

Esses resultados demonstraram a importância do uso do 

ágar M17 na contagem seletiva de S. thermophilus, quando 

comparado ao ágar MRS, que é amplamente recomendado na 

recuperação de espécies de lactobacilos. 

O uso do ágar MRS como meio diferencial pode 

contribuir para a redução no número total de bactérias láticas 

encontradas em iogurtes, tendo em vista que algumas 

linhagens de Streptococcus thermophilus podem não 

apresentar bom crescimento nesse meio, conforme 

demonstrado por Ping et al. (2014). Quando esse meio é 

acidificado até pH 5,4 ou menos, o crescimento de S. 

thermophilus pode ser inibido, prejudicando ainda mais os 

resultados da contagem de bactérias láticas totais (FAGNANI et 

al.,2017; RANASINGHE E PERERA,2016). 

 

CONCLUSÃO 
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As três marcas de iogurtes naturais analisadas 

apresentaram contagens totais de bactérias láticas acima do 

limite mínimo exigido na legislação brasileira, sendo que em 

dois produtos (B e C) esses resultados foram devidos 

principalmente às contagens de S. thermophilus no ágar M17, 

que apresentaram valores superiores as contagens de L. 

bulgaricus em ágar MRS, com diferenças de até 3 ciclos 

logarítmicos entre elas. Considerando que o uso do ágar MRS 

na contagem de S. thermophilus tem demonstrado baixa 

recuperação dessa espécie de bactéria lática, fica evidente a 

necessidade do uso de um meio que favoreça o crescimento 

dessa bactéria, e o M17 se mostrou adequado para essa 

finalidade. Com relação à acidez, os iogurtes apresentaram 

resultados satisfatórios, atendendo aos requisitos da legislação. 

Apesar de estarem aptos a comercialização, esses produtos, 

em sua maioria, apresentaram um desequilíbrio na proporção 

entre cocos e bacilos do iogurte, decorrente da predominância 

de S. thermophilus, cujos efeitos ainda precisam ser 

investigados. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Compendium of methods 
for the microbiological examination of food, 5. ed. Washington: APHA, 
2015. 
ARAÚJO, S. V. O. Implementação de metodologias para a contagem da 
flora específica do iogurte e de bifidobactérias na empresa SGS 
Portugal, SA. Tese de Doutorado. Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
Lisboa.  62p, 2015. 
BARTH, A. R. Seleção de uma cultura microbiana comercial para 
indústria de laticínios com baixa pós-acidificação e aumento de 
viscosidade em leites fermentados. 2014. Disponível 
em:  http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4582 



CONTAGEM DE BACTÉRIAS LÁTICAS EM IOGURTES NATURAIS COMERCIAIS 

870 
 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução 
Normativa nº 68 de 12 de dezembro de 2006: métodos analíticos oficiais 
físico-químicos para controle de leite e produtos lácteos; 2006. 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
Portaria n.46 de 23 de novembro de 2007: Regulamento Técnico de 
Identidade e Qualidade (PIQ) de Leites Fermentados, 2007. 
DERVISOGLU, M., GUL, O., AYDEMIR, O., YAZICI, F., & KAHYAOGLU, T. 
Natamycin content and quality evaluation of yoghurt from small-and large-
scale brands in Turkey. Food Additives & Contaminants: Part B, v. 7, n. 
4, p. 254-260, 2014. 
FAGNANI, R., SCHUCK, J., BOTARO, B. G., & SANTOS, F. C. D. 
Extended storage of cold raw milk on yogurt manufacturing. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, v. 52, n. 2, p. 104-112, 2017. 
FAHMID, S.; ANSARI, S.; ALI, J. Quality assessment of fresh yogurt 
marketed in Quetta, Pakistan. Int. J. Adv. Res. Biol. Sci, v. 3, n. 10, p. 5-
11, 2016. 
FARIAS, P. K. S.; NOGUEIRA, G. A. B.; DOS SANTOS, S. G. A.; PRATES, 
R. P., & DE SOUZA, C. N. Contagem de bactérias lácticas em iogurtes 
comerciais. Caderno de Ciências Agrárias, v. 8, n. 3, p. 38-44, 2016. 
FARIMANI, R. H., NAJAFI, M. B. H., BAZZAZ, B. S. F., EDALATIAN, M. R., 
BAHRAMI, A. R., FLÓREZ, A. B., & MAYO, B. Identification, typing and 
functional characterization of dominant lactic acid bacteria strains from 
Iranian traditional yoghurt. European Food Research and Technology, v. 
242, n. 4, p. 517-526, 2016. 
GLANVILLE, J. M.; BROWN, S.; SHAMIR, R.; SZAJEWSKA, H.; EALES, J. 
F. The scale of the evidence base on the health effects of conventional 
yogurt consumption: Findings of a scoping review. Frontiers in 
pharmacology, v. 6, p. 246, 2015 
GLUŠAC, J., STIJEPIĆ, M., ĐURĐEVIĆ-MILOŠEVIĆ, D., MILANOVIĆ, S., 
KANURIĆ, K., & VUKIĆ, V. Growth and viability of Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus in traditional yoghurt 
enriched by honey and whey protein concentrate. Iranian journal of 
veterinary research, v. 16, n. 3, p. 249, 2015. 
GUEVARRA, R. B.; BARRAQUIO, V. L. Viable counts of lactic acid bacteria 
i n philippine commercial yogurts. Int J Dairy Sci Process, v. 2, p. 24-28, 
2015. 
HATI, S.; PATEL, N.; MANDAL, S. Comparative growth behaviour and 
biofunctionality of lactic acid bacteria during fermentation of soy milk and 
bovine milk. Probiotics and antimicrobial proteins, v. 10, n. 2, p. 277-
283, 2018. 
MALEKI, D., AZIZI, A., VAGHEF, E., BALKANI, S., & HOMAYOUNI, A. 
Methods of Increasing Probiotic Survival in Food and Gastrointestinal 
Conditions. La Prensa Medica, v.101:4, 2015. 



CONTAGEM DE BACTÉRIAS LÁTICAS EM IOGURTES NATURAIS COMERCIAIS 

871 
 

MOTAWEE, M. M.; NEVEEN, S. M. Effect of Starter Culture as a Source of 
Microbial Contamination on the Quality and Safety of Yogurt in Giza, 
Egypt. International Journal of Food Science and Nutrition 
Engineering, v. 6, n. 5, p. 103-111, 2016. 
MUNIANDY, P.; SHORI, A. B.; BABA, A. S. Comparison of the effect of 
green, white and black tea on Streptococcus thermophilus and 
Lactobacillus spp. in yogurt during refrigerated storage. Journal of the 
Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, v. 22, 
n. 1, p. 26-30, 2017. 
OJO, O. E.; SOWEMIMO, A.; AYENI, F. A. Evaluation of Viability of Lactic 
Acid Bacteria in a Nigerian Commercial Yogurt and its Antagonistic Effects 
on Selected Strains of Diarrheagenic Eschericia coli. Nigerian Journal of 
Pharmaceutical Research, v. 13, n. 2, p. 175-180, 2018. 
ONOGUESE, E. O. A comparison of Probiotic and Standard yogurt 
based on branding (premium and basic brands), consumer 
preference, sensory evaluation, microbiological and nutritional 
analysis. 2016. Tese de Doutorado. University of Central Lancashire. 
RANASINGHE, J. G. S.; PERERA, W. T. R. Prevalence of Lactobacillus 
bulgaricus and Streptococcus thermophilus stability in commercially 
available yogurts in Sri lanka. Asian Journal of Medical Sciences (E-
ISSN 2091-0576; P-ISSN 2467-9100), v. 7, n. 5, p. 97-101, 2016. 
PING, D. Y., QIAN, C. H. E. N., HUI, C. S.; QIN, L. F. Adobe Systems 
Enumeration, Genetic Characterization and Antimicrobial Susceptibility of 
Lactobacillus and Streptococcus Isolates from Retail Yoghurt in Beijing, 
China. 2014. 
SILVA, A. B. N. DA, & UENO, M. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DAS 
BACTÉRIAS LÁCTICAS E VARIAÇAO DA ACIDEZ TITULÁVEL EM 
IOGURTES COM SABOR DE FRUTAS Evaluation of lactic acid bacteria 
viability and titratable acidity variation in fruit flavor yogurt. Revista do 
Instituto de Laticínios Cândido Tostes, v. 68, n. 390, p. 20-25, 2013.. 
URIOT, O.; DENIS, S.; JUNJUA, M.; ROUSSEL, Y.; DARY-MOUROT, A.; 
BLANQUET-DIOT, S. Streptococcus thermophilus: From yogurt starter to a 
new promising probiotic candidate?. Journal of Functional Foods, v. 37, 
p. 74-89, 2017. 

WANG, X., REN, H., LIU, D., WANG, B., ZHU, W., & WANG, W. H+‐
ATPase‐Defective Variants of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
Contribute to Inhibition of Postacidification of Yogurt during Chilled 
Storage. Journal of food science, v. 78, n. 2, p. M297-M302, 2013. 
WEERATHILAKE, W. A. D. V., RASIKA, D. M. D., RUWANMALI, J. K. U., & 
MUNASINGHE, M. A. D. D. The evolution, processing, varieties and health 
benefits of yogurt. International Journal of Scientific and Research 
Publications, v. 4, n. 4, p. 1-10, 2014.



CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM SUPERFICIES E ACESSÓRIOS DE USO 
COTIDIANO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – JOÃO PESSOA/PB 

872 
 

CAPÍTULO 46 
 

CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM 
SUPERFICIES E ACESSÓRIOS DE USO 

COTIDIANO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR – JOÃO PESSOA/PB 

 
Gerciara Simplício BORBA ¹ 
Júlia Vitória Barbosa DIAS ¹ 

Maria Gabriella da Silva Albuquerque BORGES ¹ 
Milka Cabral Frerreira de ANDRADE ¹ 

Helena Taina DINIZ-SILVA ² 
¹Graduandas do curso de Biomedicina, UNINASSAU; ²Orientadora/Professora da 

UNINASSAU.  
gabriella.07@hotmail.com 

 

RESUMO: A todo momento estamos expostos a contaminação 
ocasionada por microrganismos, muitas vezes altamente 
patogênicos. Atos simples do dia a dia como abrir a porta do 
banheiro e utilizar o aparelho celular nos fazem dissipar 
milhares deles, estes podendo ser diversos, como fungos 
(bolores e leveduras) e/ou bactérias. As pesquisas em torno 
deste tema, foram realizadas a partir de coleta de superfícies.  
Foram coletadas amostras em triplicata de quatro locais: 
bancada do laboratório; celular; maçaneta do banheiro; pia do 
banheiro. Mediante ao crescimento microbiano, realizamos a 
contagem das colônias; classificação, quanto a morfologia; 
técnica de coloração Gram e prova de catalase. O método 
utilizado para a realização da contagem de microrganismos, foi 
o método indireto de contagem de partículas, através da 
observação do desenvolvimento de colônias. De acordo com as 
pesquisas realizadas, nas dependências da Universidade 
Maurício de Nassau João Pessoa, das doze amostras 
coletadas, em seis houve crescimento bacteriano e em quatro 
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crescimento fúngico. Seguir as diretrizes apresentadas pelos 
órgãos de vigilância sanitária e saúde, por exemplo, são de 
extrema importância profilática, no combate a disseminação 
desses microrganismos patogênicos, vale ressaltar que, a cada 
ano, milhares de pessoas são infectadas com determinados 
microrganismos, por vezes, sem saber a procedência da 
contaminação. 
Palavras – chave: Superfícies. Contaminação. 
Microrganismos.   
 

INTRODUÇÃO 

 

A todo momento os seres humanos estão expostos a 

contaminação ocasionada por microrganismos, muitas vezes 

altamente patogênicos. Atos simples do dia a dia, como abrir a 

porta do banheiro e usar o aparelho celular permitem a 

dissipação de milhares deles, podendo ser diversos como 

fungos (bolores e leveduras) e/ou bactérias. O cultivo desses 

microrganismos é crucial para melhor entendimento e 

discussão acadêmica e científica, revelando informações sobre 

sua precedência, indicando meios profiláticos, simples e 

eficazes. (RODRIGUES; WEISSMANN; TELLES; MELLO, 

2016) 

Todos vivem em um mundo cheio de micróbio, desde o 

nascimento até a morte, possuindo uma grande variedade de 

microrganismo sobre e no interior do corpo. Esses 

microrganismos fazem parte da microbiota ou flora.Qualquer 

alteração na microbiota, portanto, pode resultar no 

desenvolvimento de doenças causadas por microrganismos 

patogênicos. Além disso, é importante ressaltar que a 

microbiota de um determinado sítio do hospedeiro pode causar 
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infecções quando, em situações anormais, atingem outros 

sítios, originariamente estéreis ou compostos por uma 

microbiota diversa (TORTORA; FUNKE; CASE, 2005; 

TRABULSI; RACHIS; ALTERTHUM, 2004). 

A contaminação por microrganismos patogênicos, pode 

estar associada com o contato de superfícies inanimadas como, 

por exemplo, superfícies de vasos sanitários, maçanetas, 

bebedouros, torneiras, além da má higienização das mãos 

(MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2010). 

O contágio do indivíduo infectado pode acontecer 

através da via de transmissão direta, podendo ser de forma 

imediata ou mediata, de pessoa para pessoa. A transmissão por 

via aérea, ocorre pelas vias respiratórias, ao inalar partículas 

contaminadas que estão suspensas no ar;  

Transmissão indireta, são aquelas que necessitam de uma 

exposição demorada do agente infeccioso às condições do 

meio ambiente, fazendo com que os microrganismos sofram 

mudanças em suas características. Isso acontece através de 

vetores (animais que podem transmitir infecções), matérias 

hospitalares, alimentos, água e medicamentos (FERNANDES; 

FERNANDES, RIBEIRO, 2000). 

Em uma infecção por bactérias Gram-negativas sempre 

ocorre lise da célula bacteriana com liberação da endotoxina. 

Por outro lado, em baixa concentração, a toxina liberada ajuda 

o organismo a compor uma resposta protetora, caracterizada 

por febre, vasodilatação e ativação das respostas imune e 

inflamatória. Em altas concentrações de toxina, entretanto, 

como ocorre em septicemias, alguns dos efeitos se 

intensificam, levando o paciente ao choque que pode ser 

mortal.Nas infecções por bactérias Gram-positivas, a liberação 

de componentes da parede bacteriana pode provocar 
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manifestações semelhantes às provocadas pelas endotoxinas. 

(TRABULSI; RACHIS; ALTERTHUM, 2004). 

Os Staphylococcus, que são bactérias Gram – positivas, 

caracterizam-se porque dividem-se em grupos que 

assemelham com cachos de uva (HARRIS et al., 2002). Este 

grupo de bactérias são imóveis, não esporuladas e, geralmente, 

não capsulados, apresentando positividade para catalase 

(KONEMAN, 1997), com exceção das espécies S. 

saccharolyticuse, S. aureus subsp. anaerobius, que são 

catalase negativa (BERTRAND et al., 2002).  

Os humanos são reservatórios naturais do S. 

aureus,presentes em sua pele e mucosas colonizadas por este 

microrganismo, o qual frequentemente integra-se aflora 

comensal do hospedeiro, caracterizando um estado de portador 

crônico. O indivíduo portador transmite o S. aureus por contato 

direto entre pessoas, e as taxas de colonização na comunidade 

variam de 20% a 50%, aumentando entre pacientes e 

profissionais institucionalizados (CORDEIRO, 2011). As 

infecções estafilocócicas podem ser causadas por bactérias do 

próprio indivíduo, de outros doentes ou de portadores sadios, 

como profissionais da saúde, iniciando após o contato com 

áreas traumatizadas da pele ou mucosas, permitindo ao 

microrganismo o acesso aos tecidos adjacentes ou à corrente 

sanguínea. Devido à sua capacidade de resistir à dessecação 

e ao frio, o S.aureus consegue permanecer viável por longos 

períodos em partículas de poeira, o que torna sua distribuição 

ainda mais ampla (CAVALCANTI et al.,2006). 

Em relação aos fungos, a forma micelial ou saprofítica é 

a forma infectante e está presente no solo, nas plantas, etc. A 

forma leveduriforme ou parasitária é encontrada nos tecidos e 

in vitro, em meios enriquecidos a 37oC. Este fenômeno é 
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conhecido como dimorfismo e se observa entre os fungos 

agentes de micoses sistêmicas e subcutâneas. Em laboratório, 

é possível reproduzir o dimorfismo mediante variações de 

temperatura de incubação e em meios de culturas específicos. 

De acordo com Trabulsi,Rachis; Alterthum (2004), um 

propágulo de fungo, tendo os nutrientes adequados à sua 

disposição, se reproduz sucessivamente originando novas 

estruturas. 

As infecções fúngicas oportunistas mais frequentes são 

a aspergilose, a candidíase sistêmica e a mucormicose, esta 

terceira representa uma taxa de 8,3 a 13% de todas as 

infecções fúngicas encontradas nas autópsias em pacientes 

hematológicos (PRABHU; PATEL, 2004). Murcormicose é 

provocada por fungos de gênero Rhizopus, Mucor e Absidia 

(ESTEVES; CABRITA; NOBRE, 1990), porém o gênero 

Rhizopus está envolvido em 70% dos casos diagnosticados 

(HABER et al., 2008). O Rhizopus  spp., possui cerca de 10 

espécies de fungos filamentosos, tem importância industrial, 

responsável por doenças em plantas, animais e seres 

humanos. A maioria das espécies de Rhizopus são sapróbicas 

e se alimentam de uma variedade de matéria orgânica morta, 

embora algumas espécies sejam parasitas ou patogênicas. 

Um patógeno oportunista é geralmente inofensivo em um 

habitat normal, mas pode se tornar patogênico em um 

hospedeiro que se encontra debilitado ou traumatizado; 

indivíduos sob tratamento com antibióticos de amplo espectro; 

indivíduos cujo sistema imune esteja suprindo por drogas ou por 

distúrbios imune, ou tenha uma doença pulmonar. (TORTORA; 

FUNKE; CASE, 2005). 

Os agentes biológicos se dividem em quatro grupos, 

onde são considerados como critérios: a patogenicidade para o 



CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM SUPERFICIES E ACESSÓRIOS DE USO 
COTIDIANO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – JOÃO PESSOA/PB 

877 
 

homem; a virulência; o modo de transmissão, a endemicidade 

e a existência ou não de profilaxia e de terapêutica eficazes. 

Eles apresentam um risco real ou potencial para o homem e 

para o meio ambiente. Por esta razão, é fundamental montar 

uma estrutura que adapte a prevenção aos riscos de infecção, 

encontrados nos ambientes onde existam grande fluxo de 

pessoas (MALAJOVICH, 2015). 

A limpeza e a desinfecção de superfícies são elementos 

que convergem para a sensação de bem-estar, segurança e 

conforto. O ambiente é apontado como importante reservatório 

de microrganismos especialmente os multirresistentes. Dessa 

forma, o aparecimento de infecções pode estar relacionado ao 

uso de técnicas incorretas de limpeza, desinfecção de 

superfícies e manejo inadequado de resíduos (ANVISA, 2013).  

O presente artigo tem por objetivo, pesquisar os 

possíveis micro-organismos existentes nesses ambientes, sua 

patogenicidade e as medidas profiláticas e de limpeza para a 

sua eliminação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram coletadas amostras em triplicata de locais 

específicos da Universidade Maurício de Nassau, como: 

bancada do laboratório; celular; maçaneta do banheiro; pia do 

banheiro. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de 

Microbiologia da Universidade Maurício de Nassau, João 

Pessoa, Paraíba; onde o experimento foi realizado. A leitura do 

crescimento microbiano nas placas Petri, foram observadas 72 

horas após a incubação. Mediante ao crescimento bacteriano e 

fúngico, realizamos a contagem das colônias; sua classificação, 
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quanto a morfologia; a técnica de coloração GRAM; prova de 

catalase, conforme mostra o fluxograma apresentado na figura 

1. 

 

Figura 1. Fluxograma da metodologia 

 

Fonte: Próprio autor 

 

O preparo do meio de cultura foi feito no Mueller-Hinton 

Ágar (MHA), foram preparados de acordo com as instruções do 

fabricante. Após serem autoclavados, foram adicionadas 16 mL 

do MHA em placas Petri com diâmetro 90mm, permanecendo 

por 24 horas em temperatura ambiente a 25ºC, a fim de verificar 

se houve contaminação. Cada amostra foi semeada em meio 

de cultura Mueller-Hinton Ágar e transferidas para a estufa há 

uma temperatura de 37°C, por 72 horas (MBIOLOG, 2014). 

A coleta das amostras foi realizada na Universidade 

Maurício de Nassau, João Pessoa, Paraíba. O Processo foi 

executado com o auxílio do swab, embebido em solução salina 
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a 0,85%, friccionado na superfície dos ambientes previamente 

escolhidos: bancada do laboratório; celular; maçaneta do 

banheiro; pia do banheiro. De cada ambiente, foram coletadas 

três amostras, posteriormente, transportadas ao Laboratório de 

Microbiologia da Universidade Maurício de Nassau (LIMA, 

2007). 

 

Figura 2. Coleta de Amostras 

 
Legenda: (A) coleta de amostra da bancada do laboratório, (B) celular, (C) 

maçaneta do banheiro e (D) pia do banheiro. Fonte: Próprio autor. 

 

O método de contagem utilizado para a realização da 

contagem de microrganismos, foi o método indireto de 

contagem de partículas, através da observação do 

desenvolvimento de colônias. Estas são contadas, e obtêm-se 

o número de bactérias viáveis por mililitro na suspensão 

original, ou, como mais adequadamente se designa, o número 

de unidades formadoras de colônias (TRABULSI; 

ALTERTHUM, 2004). 
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Para coloração Gram, efetivou-se a avaliação da 

morfologia das colônias, que segundo Trabulsi e Alterthum 

(2005), o método ou técnica de Gram, consiste, 

essencialmente, no tratamento sucessivo de um esfregaço 

bacteriano, fixado pelo calor, com os seguintes reagentes: 

cristal violeta (60 segundos), lugol (60 segundos), álcool (20 

segundos) e fucsina (30 segundos); Identificados como Gram-

positivas ou Gram-negativas. 

A prova da catalase, foi realizada nas colônias 

bacterianas Gram – positivas das amostras em questão. 

Conforme Levy (2004), a catalase é uma enzima que decompõe 

peróxido de hidrogênio (H2O2) em água (H2O) e gás oxigênio 

(O2). Esse teste é utilizado para os seguintes gêneros 

bacterianos: Staphylococcus, Corynebacterium, Streptococcus, 

Enterococcus, Moraxellacatarrhalis, Micrococcus, Bacillus, 

Listeria (Câmara, 2011). 

Na análise estatística após a contagem de 

microrganismos, foi realizada a média aritmética das colônias 

da triplicata (disposta na Tabela 1), que considera os ambientes 

de coleta; o tipo de microrganismo, bactéria ou fungo; aspecto 

macroscópico; e por fim, a média aritmética do número de 

colônias de cada amostra e microrganismo pertencente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com as pesquisas realizadas, nas 

dependências da Universidade Maurício de Nassau, das doze 

amostras coletadas, em seis houve crescimento bacteriano e 

em quatro crescimento fúngico. A análise estatística a seguir 
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(Tabela 1) é referente a média aritmética das amostras em 

triplicata e seus aspectos macroscópicos. 

 

Tabela 2. Média aritmética das amostras em triplicata. 

Legenda: BL*= Bancada do Laboratório; Cl*= Celular; MB*= Maçaneta do 

Banheiro; PB*= Pia do Banheiro. Fonte: Próprio autor. 

 

Na amostra da Bancada do Laboratório (BL), foram 

encontradas: 78 colônias bacterianas, brancas, pequenas, 

circulares, elevadas, lisas, cremosas, sugestivas de Gram 

negativa; 4 colônias fúngicas leveduriformes, amarelas, 

pequenas, irregulares, onduladas, lisas, brilhantes, cremosas, 

sugestivas de Gram – positiva; 4 colônias fúngicas marrons, 

médias, rizoides, côncavas, sugestivas de Gram positiva; 24 

colônias fúngicas pretas, grandes, filamentosas, protuberantes, 

sugestivas de Gram – positivo.  

 

Ambiente 

 

 

Bactéria 

 

 Fungo 

Número de 

colônias 

Aspecto 

Filamentoso 

Número de 

colônias 

Aspecto 

Cremoso 

BL* x  

 

x 

 

 

≥14 

 

≥78 

Cl* x  

 

x 

 

≥37 ≥244 

MB* x  

 

x 

 

Incontáveis ≥16 

PB* x  
 

----- 

 

----- 

 

≥175 
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Na amostra do Celular (CL), foram encontradas: 6 

colônias fúngicas, marrons, medias, rizóides, côncavas, 

sugestivas de Gram-positiva; 15 colônias fúngicas pretas, 

grandes, filamentosas, convexas, sugestivas de Gram – 

positiva; 12 colônias bacterianas, brancas, pequenas, 

circulares, achatadas, lisas, brilhantes e cremosas, sugestivas 

de Gram – negativa; 1 colônia fúngica, leveduriforme, laranja, 

pequena, irregular, ondulada, lisa, brilhante, cremosa, 

sugestiva de Gram – positivo; 43 colônias fúngicas 

leveduriformes, amarelas, pequenas, irregulares, elevadas, 

lisas, brilhantes, cremosas, sugestivas de Gram – positivo; 200 

colônias bacterianas brancas, pequenas, irregulares, elevadas, 

lisas, brilhantes, cremosas, sugestivas de Gram –positiva; 10 

colônias fúngicas, marrons, medias, rizoides, côncavas, 

aveludadas, sugestivas de Gram – positiva; 43 colônias 

fúngicas pretas, grandes, filamentosas, protuberantes, 

sugestivas de Gram – positiva. 

Na amostra da Maçaneta do Banheiro (MB), não houve 

crescimento; 22 colônias fúngicas leveduriformes, amarelas, 

médias, circulares, convexas, lisas, opacas, cremosas, 

sugestivas de Gram positiva; 8 colônias bacterianas, brancas, 

pequenas, circulares, convexas, lisas, opacas, cremosas 

sugestivas de Gram-negativa; 1 colônia fúngica leveduriforme, 

amarela, média, circular, elevada, lisa, brilhante, cremosa, 

sugestivas de Gram-positivo; 5 colônias bacterianas, brancas, 

médias, circulares, achatadas, lisas, opacas, cremosas, 

sugestivas de Gram – positivo; incontáveis colônias fúngicas, 

pretas, grandes/médias, filamentosas, protuberantes, 

sugestivas de Gram – positiva. 

Na amostra Pia do Banheiro (PB), não houve 

crescimento; 13 colônias fúngicas leveduriformes, amarelas, 
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pequenas, irregulares, onduladas, lisa, brilhante, cremosa, 

sugestivas de Gram positivo; 22 colônias fúngicas 

leveduriformes, laranjas, puntiformes, circulares, achatadas, 

lisas, brilhantes cremosas, sugestivas de Gram – positivo; 115 

colônias bacterianas brancas, pequenas, irregulares, 

achatadas, lisas, brilhantes, cremosas, sugestivas de Gram – 

negativa; 200 colônias fúngicas, leveduriformes, amarelas, 

pequenas, irregulares, achatadas, lisas, brilhantes, 

translúcidas, sugestivas de Gram positivo. 

A partir da avaliação macroscópica do crescimento 

fúngico nas amostras: bancada do laboratório; celular e 

maçaneta do banheiro; sugere-se classificar, a colônia fúngica 

filamentosa, de coloração preta, como pertencente ao gênero 

Rhizopus spp., apresentadasnas figuras 3 e 4. 

 

Figura 3. Placas representativas das colônias fúngicas e 

bacterianas. 

 
Legenda: *(E) bancada do laboratório; *(F) celular; *(G) maçaneta do 

banheiro; *(H) pia do banheiro. Fonte: Próprio autor. 
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Segundo Hesseltine, (1966), morfologicamente, o 

Rhizopus, apresenta esporangiósporos irregulares e sem 

estrias independentes das condições de crescimento. Os 

esporos são pequenos e são originados em rizoides pouco 

extensos e não ramificados. O provável desenvolvimento do 

fungo Rhizopus spp. faz alusão ao debate, das possíveis 

patologias que tal microrganismo pode causar aos seres 

humanos. Algumas espécies são altamente infecciosas, 

causadoras das Zigomicoses ou Mucormicoses, que afetam 

indivíduos imunocomprometidos, atingindo órgãos, como: pele, 

cérebro, pulmão e sistema gastrointestinal. O tratamento da 

Mucormicose é através do antifúngico Anfotericina B, que é 

produzido a partir de uma bactéria filamentosa, a Streptomyces. 

Apesar da observação microscópica ter um peso 

bastante maior quando se procede à identificação de fungos 

filamentosos, existem determinadas características 

macroscópicas – diâmetro da colónia, cor e textura, presença 

ou ausência de rebordo, zonação, rugosidade, elevação e 

exsudado e a sua respectiva cor - que permitem uma primeira 

identificação (SAMSON;HOUBRAKEN; THRANE;FRISVAD; 

ANDERSEN, 2010). 

 

Figura 4.Esporangiósporos rizóides e Esporangiósporos 

de Rhizopus arrhizus. 
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Fonte: Mycology Online. 

 

A classificação fenotípica dos microrganismos 

encontrados, pode ser feita de acordo com a capacidade que 

os mesmos possuem de absorver a coloração de Gram, 

dividindo – os em: Gram-positivos e Gram-negativos. Os Gram-

positivos são aqueles que possuem parede celular composta 

por um grande número de camadas principalmente de 

peptideoglicano exterior a membrana celular. Já os Gram-

negativos, possuem membrana interna e externa, sendo a 

camada peptideoglicana encontrada no espaço entre elas 

(MADIGAN et al., 2016).  

A avaliação microscópica de colônias bacterianas, 

resultantes de Gram-negativas, sugestivas da família 

Enterobacteriaceae, habitam comensalmente o trato 

gastrointestinal de vertebrados e estão entre os agentes 

patogênicos mais comuns que infectam seres humanos e 

animais. Possuem formato bacilar e apresentam ou não 

motilidade; dependendo da espécie, aeróbias ou anaeróbias 

facultativas, fermentam açúcares e crescem numa variedade de 

meios sólidos. Contudo, como residentes da microflora 

intestinal, podem representar colonização ao invés de infecção 



CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM SUPERFICIES E ACESSÓRIOS DE USO 
COTIDIANO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – JOÃO PESSOA/PB 

886 
 

verdadeira. Muitos membros da família Enterobacteriaceae, são 

responsáveis por enfermidades graves e mortais em seres 

humanos,devido à ingestão de alimentos contaminados 

(PATERSON, 2012). 

Na figura 5, representação de um Bacilos Gram-

negativo, da família Enterobacteriaceae, onde várias cepas 

dessas bactérias são patogênicas e podem causar infeções 

oportunistas em pacientes imunocomprometidos e em 

pacientes internados em hospitais. Os tratos respiratórios e as 

vias urinárias são os sítios mais comuns de infecção. 

 

Figura 5. Bacilos Gram-negativos. 

 

Fonte: microbiologiadiaria 

 

Segundo Ruppé e Lastours (2012) as 

Enterobacteriaceae representam uma pequena fração das 

bactérias presentes na flora intestinal. No entanto, 

desempenham um papel fundamental na resistência a 

antibióticos, que podem levar ao fracasso terapêutico (Tafur et 

al., 2008; Huang et al., 2012). As enterobactérias que 

atualmente predominam nas IRAS (Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde) são: Escherichia coli; Klebsiella spp.; 

Enterobacter spp., mas também existem outras de importância 

clínica, como a Salmonella spp., Shigella spp., entre outras. 
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Através da técnica de Gram, foram encontradas colônias 

positivas, sugestivas do gênero Staphylococcus aureus, com 

coloração roxa, característica de bactérias que se apresentam 

como Gram-positivas, e onde apresentam forma de cocos 

isolados, aos pares ou agrupados em forma de cachos de uva 

(ANVISA, 2008), presente nas amostras, (2) do celular e (3) da 

maçaneta do banheiro, representadas na figura 5.  

 

Figura 5.Staphylococcus aureus. 

 

Fonte: Amanda Alencar,Pinterest. 

A comprovação do resultado da coloração Gram e da 

visualização em microscópio óptico, ocorreu através da prova 

de catalase. De acordo com Levy (2004), A catalase é uma 

enzima que decompõe peróxido de hidrogênio (H2O2) em água 

(H2O) e gás oxigênio (O2).  

O teste foi realizado nas amostras (2) do celular e (3) da 

maçaneta do banheiro; todos foram catalase positiva, indicando 

o gênero Staphylococcus, demonstrado na figura 6. 

 

Figura 6. Prova da Catalase. 
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Legenda: Prova de catalase, colônias Gram – positivas, (J) maçaneta do 
banheiro e (K) celular. Fonte: Próprio autor. 

Algumas bactérias produzem a enzima catalase que 

facilita a desintoxicação celular ao neutralizar os efeitos 

bactericidas do peróxido de hidrogênio (ESTEVES, 2016). 

Devido á reatividade da enzima, o resultado foi positivo, 

indicativo do gênero Staphylococcus aureus. A ausência de 

bolhas ou efervescência indica resultado negativo, indicativo de 

Streptococcus,enterococos, Staphylococcus saccharolyticus e 

S. aureus subsp. Anaerobius. 

De acordo com Trabulsi, Teixeira e Bueris (2005) o 

Staphylococcus aureus pode ser encontrado em várias partes 

do corpo como: pele, trato intestinal, fossas nasais e garganta, 

Uma das principais características do agente patogênico S. 

aureus é o fato de ser multirresistente, como é o caso da S. 

aureus resistente à meticilina (MRSA) e resistente à 

vancomicina (VRSA), infecções que atingem tanto a 

comunidade quanto o ambiente hospitalar. A pele pode ser um 

reservatório de microorganismos, e esses podem ser 

veiculados de uma superfície para outra.  

Segundo Moura et al. (2011), as amostras biológicas de 

superfícies podem ser bastante úteis na caracterização 

epidemiológicas, que consideram ambientes e superfícies como 
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potencial reservatório de microrganismos. Dessa forma, 

superfícies tocadas regularmente, como a maçaneta do 

banheiro, podem se tornar contaminadas e também contaminar 

aos que acessam, sendo assim, estas superfícies devem ser 

limpas regularmente e de forma adequada. A contaminação de 

tais superfícies, são provenientes da má assepsia das mãos e 

sanitização dos ambientes, com constante circulação de 

pessoas. De acordo com Pelczar (1997) e Fernandes (2000), a 

presença de sujidade, principalmente, matéria orgânica de 

origem humana, pode servir como substrato para a proliferação 

de microrganismos ou favorecer a presença de vetores, com a 

possibilidade de transportar passivamente esses agentes. 

Na figura 7, consiste na orientação de assepsia das 

mãos, que é uma das principais vias de transmissão de agentes 

e consequentemente, infecções. 

 
Figura7. Fluxograma. Assepsia das mãos. 

 

Fonte: Próprio autor 
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Seguir as diretrizes apresentadas pelos órgãos de 

vigilância sanitária e saúde, por exemplo, são de extrema 

importância profilática, no combate a disseminação desses 

microrganismos patogênicos. A eliminação de micróbios, ocorre 

através da utilização de detergentes, agentes desinfetantes e 

esterilizantes. O laboratório de Microbiologia, por exemplo, 

deve seguir procedimentos operacionais padrões de limpeza e 

desinfecção, evitando qualquer tipo de fonte de contaminação. 

Os locais de análise microbiológica, como bancadas, devem ser 

feitas limpezas com água e detergente neutro, em seguida a 

desinfecção com álcool 70%. Esse tipo de procedimento deve 

repetir-se antes e após seu uso.  

Segundo Domingues (2006), sujidades aderem às 

superfícies de um modo complexo e podem enclausurar-se 

mecanicamente em poros, frestas ou quaisquer reentrâncias. A 

limpeza e a desinfecção são consideradas como principais 

métodos de prevenção de doenças. É indispensável que se 

adote um programa de limpeza e desinfecção abrangente e de 

uso rotineiro, visando a diminuição e manutenção de uma 

concentração baixa de microrganismos patogênicos no 

ambiente, dificultando desta forma, a probabilidade de 

infecções. 

Na figura 8, estão dispostos, métodos de sanitização de 

ambientes e acessórios, que também são um dos principais 

agentes de propagação de infecções. 

 

Figura 8. Fluxograma sanitização de superfícies. 
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Fonte: Manual de normas e rotina de processamentos de artigos e 

superfícies para a Rede Municipal de Saúde de Florianópolis, Adaptado. 

 

A correta identificação de espécies ou pelo menos de 

gêneros bacterianos e fúngicos, colabora no diagnóstico das 

possíveis doenças causadas pela presença de microrganismos 

patogênicos. Assim, se torna possível identificar as espécies ou 

os gêneros presentes nesses ambientes, e a partir dos 

resultados desenvolver projetos de conscientização a respeito 

da importância da assepsia e sanitização no âmbito acadêmico. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os microrganismos podem ser encontrados em diversos 

locais, principalmente, quando há presença de umidade, 

materiais orgânicos e inorgânicos e em temperaturas que sejam 

favoráveis para seu desenvolvimento. O corpo humano também 

é habitado por diversos microrganismos, vivendo de forma 
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comensal ou parasitária. Apesar da maioria desses 

microrganismos serem associados a doenças, eles exercem 

funções importantes além de sua patogenicidade.  

Com base nas análises da pesquisa, foram encontrados 

crescimentos fúngicos e bacterianos nos cultivos realizados, 

consequentemente, é importante destacar o quanto é essencial 

a higienização adequada de locais com maior fluxo de pessoas.  

Ter o manejo adequado durante todo procedimento para cultivo 

e análise é primordial para que não haja risco contaminação 

tanto na amostra quando para o analista. Além disso, 

compreender a necessidade da higienização, é imprescindível 

na busca de uma vida mais saudável. Vale ressaltar que, a cada 

ano, milhares de pessoas são infectadas com determinados 

microrganismos, por vezes, sem saber a procedência da 

contaminação.  

Os resultados da pesquisa, propiciaram alterações na 

rotina dos profissionais que trabalham na limpeza dos locais da 

Universidade, visando uma higienização adequada, sem riscos 

para os discentes e docentes. 
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RESUMO: A Candidíase é uma infecção oportunista que 
produz lesões de superficiais a invasivas, onde a terapia 
empírica produz resistência nas cepas, tornando difícil o 
tratamento e fazendo-se necessário à escolha de novas opções 
terapêuticas, onde a própolis devido as inúmeras 
características biológicas tem um futuro farmacológico. Diante 
do exposto, este estudo objetivou realizar uma revisão da 
literatura, descrevendo o estado da arte acerca do efeito 
antifúngico da própolis como terapia complementar na 
candidíase.  A pesquisa foi realizada a partir da base de dados 
dos periódicos CAPES, SCIELO e MEDLINE. O levantamento 
de dados teve como critérios para a seleção da amostra, a 
utilização de artigos, teses e dissertações originais publicadas 
entre 2014 e 2018, que abordassem no título ou no resumo a 
temática investigada. Foi observado que o extrato de própolis, 
seja de qual for o tipo, bem como suas frações apresentam 
significativa atividade antifúngica frente as leveduras do gênero 
Candida, devido sua composição particular de flavonoides 
naturais distintos, como a isoflavona formononetina, o Artepelin 
C e o Ácido Cafeico Fenetil Éster. Em suma, pode constatar que 
a própolis é uma substância poderosa e promissora que pode 
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ser utilizada como terapia complementar na candidíase, 
auxiliando e reduzindo os altos índices de morbimortalidade 
desta enfermidade. 
 
Palavras-chave: Candida. Fitoterapia. Própolis. Tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As leveduras do gênero Candida são microrganismos 

comensais que fazem parte da microbiota da pele, das mucosas 

do trato digestivo e geniturinário humano ou de animais, plantas 

e objetos inanimados, colonizando-os de modo saprofítico, não 

produzindo nenhum dano (PEIXOTO et al., 2014).  

Porém sob determinadas condições que alteram o 

ambiente que estas habitam como alterações no mecanismo de 

defesa do hospedeiro ou fatores de virulência intrínsecos aos 

microrganismos, estas leveduras transformam-se de 

comensais para patógenos produzindo um quadro infeccioso 

oportunista conhecido como candidíase (HARTMANN et al., 

2016; VIEIRA; SANTOS, 2017). 

A candidíase caracteriza-se por apresentar inúmeras 

formas clínicas que variam desde infecções cutâneo-mucosas 

a infecções graves e disseminadas (PEIXOTO et al., 2014). 

Dentre as diversas formas clínicas da candidíase, pode-se 

destacar a candidíase cutâneo-mucosa, ungueal e a 

candidemia, ambas com sinais e sintomas diferentes, mas que 

em comum apresentam altos índices de morbidade e até 

mortalidade no Brasil e no mundo (HARTMANN et al., 2016; 

VIEIRA; SANTOS, 2017). 

Atualmente existem cerca de 200 espécies de leveduras 

do gênero Candida, sendo que pouco mais de 20 espécies são 
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responsáveis por infecções em seres humanos, dentre as quais 

se destaca C. albicans, C. glabrata, C. guilliermondii, C. 

parapsilosis, C. lusitaniae, C. tropicalis e C. Krusei, C. fumata e 

C. rugosa (HIGASHI et al., 2015). Dessas, a C. albicans 

representa o principal patógeno, sendo frequentemente isolado 

em associação com diferentes doenças humanas 

(WISPLINGHOFF et al., 2014; OLSON et al., 2018). 

Os grupos de fármacos de escolha para o tratamento da 

candidíase dependem do sítio de infecção, onde os principais 

compostos terapêuticos utilizados são os tradicionais, que são 

divididos em três principais classes, de acordo com o seu 

mecanismo de ação: os azóis que inibem a biossíntese do 

ergosterol; os polienos que interagem com os esteróis da 

membrana e as equinocandinas, que inibem a síntese da 

parede celular (POSTERARO; SANGUINETTI, 2014; URBAN 

et al., 2016). 

Nos últimos anos houve um crescente interesse da 

comunidade popular e científica pelo uso e estudo de produtos 

naturais no combate a infecções, onde a própolis destaca-se, 

devido a sua gama única de micronutrientes, que conferem a 

esta substância, diversas propriedades biológicas 

comprovadas (BITTENCOURT et al., 2014; PEREIRA et al., 

2015). 

A própolis é uma substância resinosa balsâmica 

produzida pelas abelhas Apis mellifera, que a elaboram a partir 

da coleta do exsudato de diversos tecidos vegetais que podem 

ser de diversas naturezas; as abelhas as unem em conjunto 

com os produtos do seu metabolismo, transformando-a em uma 

substância enriquecida única, que tem sua composição e 

coloração modificada a depender da flora da região visitada 
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pela abelha (PEREIRA et al., 2015; SFORCIN, 2016; ZABAIOU, 

2017).  

A atual pesquisa justifica-se pela importância de 

identificar novas opções terapêuticas no tratamento 

complementar dos diversos quadros clínicos da candidíase, 

pois o Brasil apresenta inúmeros recursos disponíveis na flora, 

que podem ser responsáveis por auxiliar no tratamento de 

diversas infecções.  

Diante do exposto, este estudo objetivou realizar uma 

revisão da literatura, descrevendo o estado da arte acerca do 

efeito antifúngico da própolis como terapia complementar na 

candidíase, bem como gerar dados atualizados que podem 

servir como fonte de conhecimento para acadêmicos, 

profissionais da área da saúde e também futuras pesquisas 

sobre esta temática. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão da literatura 

do tipo qualitativa, exploratória e descritiva, que busca 

descrever o estado da arte acerca do efeito antifúngico da 

própolis como terapia complementar na candidíase. 

A pesquisa foi realizada de modo online na base de 

dados dos periódicos CAPES, nas bases de dados Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e Literatura Internacional em 

Ciências da saúde (MEDLINE).  

O levantamento bibliográfico foi realizado tendo como 

critérios para a seleção da amostra, a utilização de artigos 

originais publicados em periódicos nacionais e internacionais, 

teses e dissertações que abordassem no título ou no resumo a 
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temática investigada, e que a publicação estivesse dentro do 

período 2014 a 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

INFECÇÕES OPORTUNISTAS POR ESPÉCIES DE Candida 

 

As infecções decorrentes da ação oportunista e 

patogênica das leveduras do gênero Candida são denominadas 

de Candidíases, quadro clínico de amplo espectro que varia de 

agudo, subagudo a crônico, como também de superficial a 

invasivo com manifestações clínicas diversificadas que vão 

desde a lesões na pele e mucosas a comprometer órgãos por 

disseminação hematogênica (SIQUEIRA et al., 2015; 

HARTMANN et al., 2016; VIEIRA; SANTOS, 2017). 

Como citado, poucas espécies de Candida estão 

implicadas em doenças humanas, essas espécies apresentam 

diferentes habilidades patogênicas, que podem ser descritas 

como fatores de virulência incluindo a habilidade de aderir em 

tecidos hospedeiros, potencial para produzir exoenzimas 

hidrolíticas e hemolisinas, como as proteinases e fosfolipases e 

a capacidade de transformação morfológica, fenômeno 

conhecido como “switching”, que confere maior resistência 

contra o sistema de defesa do hospedeiro (GOLABEK et al., 

2015; HARTMANN et al., 2016; NOBLE; 

GIANETTI; WITCHLEY, 2017). 

Para o estabelecimento da Candidíase, também deve ser 

levado em consideração fatores intrínsecos ao hospedeiro 

como a existência de doenças de base que deprimem o sistema 

imunológico como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), Diabetes Miellitos tipo I, Lúpus Eritematoso Sistêmico, 
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bem como deficiências nutricionais, obesidade e desnutrição; o 

uso de quimioterapia e radioterapia para o tratamento do 

câncer, uso de antibioticoterapia de largo espectro, transplante 

de órgãos e a utilização de cateteres ou dispositivos invasivos, 

estes e outros fatores favorecem a alta prevalência desta 

infecção fúngica, que por vezes pode funcionar como um 

marcador de progressão da doença e preditivo para o aumento 

da imunossupressão (IDELEVICH et al., 2014).  

Dentre as várias formas clínicas envolvidas nesse 

quadro patológico, pode-se destacar a candidíase cutâneo-

mucosa, ungueal e a candidemia (SIQUEIRA et al., 2015). 

A candidíase cutâneo-mucosa se manifesta de várias 

formas clínicas, todavia as mais conhecidas e cientificamente 

estudadas são a estomatite cremosa, candidiáse intertriginosa, 

candidíase vulvovaginal e balanopostite (PEIXOTO et al., 2014; 

SILVA-JUNIOR et al., 2018). 

A estomatite cremosa ou pseudomembranosa 

popularmente e vulgarmente conhecida como “sapinho”, 

caracteriza-se pela presença de lesões superficiais constituidas 

de placas branco-amareladas isoladas ou confluentes aderidas 

no palato, faringe, laringe, língua ou comissuras labiais, 

evoluindo para um quadro de queilite angular – crosta seca na 

boca (PEIXOTO et al., 2014);  

A candidiáse intertriginosa, infecção cutânea que se 

manifesta em dobras, como axilas, regiões submamárias, 

ínguino-crurais e interdigitais (SILVA-JUNIOR et al., 2018). 

A candidíase vulvovaginal, também chamada de 

monolíase vaginal, caracteriza-se clinicamente pela ocorrência 

de prurido vulvar e intenso, dispareunia, disúria, edema, 

hiperemia na vulva e vagina e leucorréia de cor esbranquiçada, 
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em grumos, com aspecto de “leite coalhado” (BOATTO et al., 

2015);  

Já a balanopostite, se manifesta pela presença de placas 

eritematosas que evoluem para placas com conteúdo cremoso 

na região da glande, parte sensível do órgão sexual masculino, 

situada na extremidade do pênis (VIEIRA; SANTOS, 2017). 

Dentre as manifestações clínicas da candidíase cutâneo-

mucosa, a infecção fúngica oral é a mais prevalente, 

especialmente em imunosuprimidos pelo vírus HIV/AIDS 

(PEIXOTO et al., 2014). 

A candidíase vulvovaginal também apresenta altos índices, 

sendo considerada a segunda vaginite aguda mais frequente 

nos países tropicais, estimada em 17 a 39% dos casos, atrás 

somente da vaginose bacteriana com 22 a 50%; esta patologia 

produz grande desconforto, interferindo nas relações sexuais e 

afetivas, prejudicando o desempenho laboral (BOATTO et al., 

2015). 

A candidíase ungueal também conhecida como 

onicomicose se caracteriza pela presença de lesões fúngicas 

causadas por espécies de Candida na unha, onde em casos 

mais graves há a tumefação das bordas da unha (RESENDE, 

2015). 

A candidemia ou candidíase hematogênica é uma 

Infecção Fúngica Invasiva, com alta taxa de mortalidade em 

pacientes que fazem uso de antibioticoterapia de largo 

espectro, submetidos a procedimentos invasivos e internados 

em unidades de terapia intensiva ao redor do mundo, pois de 

modo geral caracteriza-se por ser uma infecção na corrente 

sanguínea, no entanto, engloba um amplo leque de situações 

clínicas, incluindo desde episódios isolados de candidemia até 

casos onde o fungo presente na corrente sanguínea dissemina-
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se para um ou vários órgãos do hospedeiro infectado com 

localização mais frequente nos pulmões e trato urinário 

(IDELEVICH et al., 2014; SILVA et al., 2015). 

Atualmente, dentre as espécies de Candida  

patogênicas, a de maior prevalência, seja qual for o quadro 

clínico estabelecido é a Candida albicans (WISPLINGHOFF et 

al., 2014).  

Porém, ao longo dos anos observa-se um aumento 

progressivo de espécies de Candida não albicans, associadas 

a estas infecções, como C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis 

e C. guilliermondii, em maior parte devido à transmissão do 

patógeno através dos profissonais de saúde, aderência da 

levedura em dispositivos médico-hospitalares produzindo 

biofilmes e uso profilático ou empírico de agentes antifúngicos, 

com menor sensibilidade a espécie (XIAO et al., 2014; SILVA et 

al., 2015). 

Em estudo Alves et al. (2015), determinaram a 

prevalência de espécies de Candida provenientes de secreção 

vaginal, onde identificaram pelo sistema de VITEK-2 que de 144 

amostras, 62,5% produziram culturas positivas para Candida 

spp., onde a maior prevalência em espécie foi de C. parapsilosis 

(43%), demonstrando uma emergente incidência de espécies 

de Candida não-albicans. 

 

TERAPIA ANTIFÚNGICA CONVENCIONAL NA CANDIDÍASE 

 

Atualmente as opções terapêuticas de escolha para o 

tratamento da candidíase podem ser administradas na forma 

tópica, oral e intravenosa, dependendo da forma clínica da 

doença estabelecida, onde os principais agentes antifúngicos 

utilizados pertencem às classes farmacológicas dos azóis, 
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polienos e equinocandinas (POSTERARO; SANGUINETTI, 

2014). 

Os azólicos são antifúngicos fungicidas e fungistáticos de 

amplo espectro, utilizados no tratamento das diversas formas 

clínicas da Candidíase. De acordo com suas formulações e 

estrutura química, esta classe pode ser subdividida em 

imidazólicos (miconazol, cetoconazol), triazóis de primeira 

geração (fluconazol, itraconazol) e triazóis de segunda geração 

(voriconazol, posaconazol e ravuconazol), estes últimos tem um 

espectro de ação ampliado e causam menos efeitos colaterais 

auxiliando no potencial de combate das candidemias 

(CHUDZIK et al., 2015; URBAN et al., 2016). 

Apresentam como mecanismo de ação a atuação sobre 

as enzimas do citocromo P450 dos leveduras, inibindo a enzima 

lanosterol 14 α-desmitalase e assim consequentemente 

bloqueando a síntese do ergosterol alterando a permeabilidade 

da membrana das células fúngicas. Também agem modificando 

a síntese de lipídios, inativando enzimas do processo oxidativo 

dos fungos. Apesar de ser destinado apenas aos fungos, por 

vezes, podem afetar as células humanas causando diversos 

efeitos adversos, dentre os quais podem-se destacar a 

intolerância gastrintestinal, hepatotoxicidade e 

hipersensibilidade, além de serem drogas teratogênicas não 

devendo ser administradas a gestantes (CHUDZIK et al., 2015; 

NEVES-JÚNIOR et al., 2015). 

Os polienos ligam-se ao ergosterol presente na 

membrana de fungos sensíveis e alteram a permeabilidade da 

membrana formando poros ou canais permitindo a perda de 

íons e o extravasamento de diversas pequenas moléculas, 

levando à morte celular. Dentre os polienos utilizados no 

tratamento da candidíase destaca-se a nistantina, primeiro 
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antifúngico a ser descoberto, isolado a partir da cultura da 

bactéria Streptomyces noursei em 1950. O uso clínico da 

anfotericina B é limitado, pois este fármaco apresenta escassa 

absorção oral, tendo seu uso restrito a IFIs, podendo também 

causar efeitos adversos como náuseas, vômitos e diarreia  (EL-

AZIZI et al., 2015; VIEIRA; SANTOS, 2017). 

As equinocandinas representam uma classe de 

antifúngicos de administração intravenosa composta por três 

agentes: caspofungina, micafungina e anidulafungina para os 

casos de candidíase superficial, invasiva e aspergilose, no 

entanto ambos são lipopeptídeos que apresentam um 

mecanismo de ação diferente dos outros antifúngicos: a inibição 

da síntese da enzima β -1,3-glucano sintase, componente 

essencial da parede celular de algumas leveduras e fungos 

filamentosos, originando um duplo efeito, fungistático e 

fungicida provocando a morte celular do fungo (POSTERARO; 

SANGUINETTI, 2014; MONTAGNA et al., 2015).  

Este novo e diferente mecanismo de ação traz a tona 

uma vantagem, a ausência de toxicidade, produzindo menos 

efeitos adversos quando comparado à anfotericina B para os 

tecidos dos mamíferos, pois nas células dos mesmos não 

possuem as enzimas envolvidas na síntese de glucano 

(ADERIYE; OLUWOLE, 2015; MONTAGNA et al., 2015). 

 

PRÓPOLIS 

 

O hábito popular de uso de produtos naturais no 

tratamento de infecções denominado de fitoterapia chama a 

atenção da comunidade popular e científica há milhares de 

anos, pois os recursos disponíveis na flora brasileira são 

inúmeros. No Brasil, a utilização de plantas medicinais como 
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tratamento complementar de infecções é regulamentado pela 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(ANVISA 5813/06) e pela Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares do SUS (PNPIC), que 

descreveram uma lista de fitoterápicos que podem vir a ser 

utilizados com autorização (BRASIL, 2006). 

A palavra própolis é oriunda dos radicais gregos pro “em 

defesa de” e polis - “cidade”, que  refletem a sua importância 

para as abelhas. Esta resina é conhecida como uma “arma 

química”, pois é depositada na entrada das colmeias para cobrir 

as paredes, preencher as rachaduras para a proteção contra 

microrganismos patogênicos e animais, embalsamar insetos 

invasores mortos, manter o ambiente asséptico, reparar favos 

e envernizar o interior dos alvéolos para a postura da abelha 

rainha (PEREIRA et al., 2015; PETER, 2015; SFORCIN, 2016; 

ZABAIOU, 2017). 

Devido ao fato de ser uma mistura de substâncias 

naturais a composição química da própolis varia com seu tipo. 

Mas quando colhida, denominada em tal momento como 

própolis bruta, é constituída de cerca de 50% de resinas 

vegetais, 30% de cera de abelha, 10% de óleos essenciais, 5% 

de pólen e 5% de detritos de madeira e terra (PETER, 2015; 

SFORCIN, 2016). 

A origem botânica é o fator determinante na variabilidade 

química da composição da própolis, e como consequência, das 

propriedades biológicas a partir de uma determinada região 

(PEREIRA et al., 2015).   

Na Europa, América do Norte e regiões não tropicais da 

Ásia, a fonte dominante para a produção da própolis é o 

exsudato do botão de álamo (Populus sp.); já na América do Sul 

outras espécies vegetais são empregadas como fontes de 
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produção da própolis como o alecrim do campo (Baccharis 

dracunculifolia), rabo-de-bugi (Dalbergia Ecastophyllum), 

copaíba (Copaifera langsdorffii), cipreste (Cupressus 

sempervirens) e palmeira-sagu (Macaranga tanarius). As 

amostras originárias destas regiões são quimicamente 

similares, predominantemente compostas por substâncias 

flavonoides, como o Ácido Cafeico Fenetil Éster (CAPE) 

(BANKOVA; POPOVA; TRUSHEVA, 2014; PETER, 2015). 

Bankova; Popova; Trusheva (2014), descrevem que o 

controle da origem geográfica da própolis é fundamental para 

assegurar uma composição constante e alcançar uma melhor 

padronização possível. 

A própolis é uma substância extremamente complexa, 

onde mais de 300 compostos químicos já foram isolados, entre 

eles a cera, a resina vegetal e os compostos voláteis, como os 

flavonóides, ácidos carboxílicos, hidrocarbonetos superiores, 

álcoois, ácidos aromáticos, ácidos graxos, cetonas, flavonas e 

flavonóis, flavononas, chalconas e diidrochalconas, 

terpenóides, esteróides, aminoácidos, açúcares, lignanas, 

vitaminas (A, B1, B2, B6, C, E e PP) e minerais (sódio, potássio, 

magnésio, bário, estrôncio, cádmio, chumbo, cobre, manganês, 

ferro, cálcio, vanádio, silício, alumínio, níquel, zinco, cromo, 

titânio, prata, molibdênio e cobalto) (SFORCIN, 2016; SILVA-

FROZZA, 2016; ZABAIOU, 2017).  

Park et al. (2002), classificaram a própolis brasileira em 

13 tipos distintos, através do perfil químico obtido pelas técnicas 

de espectrofotometria de absorção na região UV-visível, 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência em Fase Reversa, 

atividade antimicrobiana e antioxidante, onde as mais 

importantes são a verde e a vermelha (ZABAIOU, 2017). 
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A própolis verde é a resina extraída da planta Baccharis 

dracunculifolia, conhecida como “alecrim do campo” ou 

“vassourinha”, que não é adaptada as condições climáticas 

existentes em outros países, transformando a própolis verde em 

um produto único (PETER, 2015). A referida espécie vegetal 

apesar de ser considerada invasora, é utilizada popularmente, 

no tratamento da tuberculose, de úlcera duodenal, de distúrbios 

gástricos, na redução da febre, contra doenças inflamatórias, 

como analgésico, anticancerígeno, bem como por sua atividade 

antimicrobiana (REIDEL, 2014). 

A própolis vermelha foi a última a ser caracterizada, 

sendo a 13ª do grupo e tem como origem botânica a Dalbergia 

ecastophyllum (L) Taub. (Fabaceae), popularmente conhecida 

como “rabo-de-bugio”, encontrada no Nordeste do Brasil, nos 

estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco e Bahia, a 

partir de manguezais. Sua principal peculiaridade é a presença 

de dois pigmentos flavanois denominados Retusapurpurina B e 

Retusapurpurina A, responsáveis por sua coloração (RUFATTO 

et al., 2017). 

Atualmente, muitas são as propriedades biológicas 

conferidas a própolis como antimicrobiana (BITTENCOURT et 

al., 2014), antimetástase (BENGUEDOUAR et al., 2016), anti-

inflamatória e imunomodulatória (FARIAS et al., 2014) e 

antioxidante (SALIM et al., 2015). 

Sobre as suas formas de apresentação, a própolis pode 

ser distribuída como produto puro, apenas retirando-se a cera, 

na forma de cápsulas (isolada ou combinada), como extrato 

(hidroalcoólico ou glicólico), como antisséptico bucal 

(combinado com melissa), como pastilhas para garganta, 

cremes, em forma de pó e de cosméticos (REIDEL et al., 2014). 
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Alguns compostos de própolis verde, como o Éster 

Feniletil do Ácido Cafeíco têm mostrado efeito biológico. Búfalo; 

Sforcin (2015), isolaram um composto do CAPE e identificaram 

que o mesmo tem ação imunomoduladora em monócitos 

humanos sem apresentar efeito citotóxico. 

 

A PRÓPOLIS COMO TERAPIA COMPLEMENTAR NA 

CANDIDÍASE 

 

Tendo em vista a procura de novos fármacos para o 

tratamento de diversos tipos de infecções, os ensaios com 

modelos in vitro e in vivo constituem formas rápidas e eficazes 

de avaliar a atividade antfúngica de produtos naturais. Neste 

sentido, a própolis tem sido alvo de intensas pesquisas, 

especialmente na área farmacêutica (POSTERARO; 

SANGUINETTI, 2014). 

Szweda et al. (2015) analisaram in vitro atividade 

antifúngica de extratos etanólicos de própolis, óleos essenciais 

e nanopartículas de prata lançadas em Dióxido de Titânio  

contra C. albicans, C. glabrata e Candida resistentes aos azóis, 

onde todas as substâncias exibiram um alto potencial de 

controle e prevenção de candidíase. 

Siqueira et al. (2015), identificou de modo in vitro o efeito 

fungistático e fungicida do extrato alcoólico de própolis 

vermelha frente Candida albicans, C. tropicalis e C. glabrata 

isoladas de casos de periodontite crônica comparada com a 

Clorexidina, onde o extrato em questão apresentou atividade 

satisfatória, sugerindo futuras aplicações clínicas para o 

tratamento da periodontite.  

Santos et al. (2015), também obtiveram resultados 

positivos avaliando o extrato hidroalcoolico de propolis 
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vermelha, onde a ação antifúngica dos extratos a 50% e 75% 

prevaleceu sobre espécimes de Candida. Já Bezerra et al. 

(2015) demonstraram a ação antifúngica do extrato  de própolis 

vermelho a 25% contra Candida, demonstrando que o extrato 

de própolis pode ser ativo em uma menor concentração. 

Já Gavanji; Larki (2015), ao avaliar a efeito antifúngico in 

vitro do extrato de própolis e comparar os resultados com o dos 

antifúngicos padrões, anfotericina B e nistatina, identificou que 

estes produziram melhores efeitos sobre C. albicans em 

comparação com os efeitos do extrato de própolis, no entanto, 

o extrato de própolis apresentou maior atividade antifúngica 

Concentração Fungicida Mínima (CFM) 65 μg/mL, quando 

comparado com os outros extratos analisados no estudo, Allium 

cepa e Thymus vulgaris, com CFM de 169 e 137 μg/mL 

respectivamente. 

Neves et al. (2016), determinaram os componentes de 

duas amostras de própolis vermelha oriundas de Igarassu, 

Pernambuco, e suas atividades antimicrobianas, onde tanto a 

resina bruta em pó quanto o extrato bruto etanólico das 

amostras inibiram o crescimento de cepas de Candida (12), 

com uma CIM de 256 µg/mL. Já as frações acetato, hexano e 

metanol da própolis 1, demonstraram uma atividade antifúngica 

muito forte, exibindo uma CIM de 32 a 1024 μg / mL, exceto 

contra C. tropicalis, que fração metanólica da amostra 1 

apresentou CIM de 128 μg / mL e a fração acetato de amostra 

1, uma CMI de 1024 μg / mL.  

Neves et al. (2016),  ainda demonstraram que a 

isoflavona formononetina foi detectada em todos os extratos e 

frações testadas, exceto para a fração etanólica da amostra 2, 

sendo ativa com uma CIM de 25 µg/mL e uma CFM de 

200µg/mL, exceto para C. tropicalis LM, sendo este 
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componente de acordo com os autores implicado na atividade 

antimicrobiana da própolis vermelha. 

Boisard et al. (2015) investigaram a atividade antifúngica 

de uma mistura de amostras de própolis francesas em isolados 

clínicos de Candida, onde demonstraram que a atividade 

antifúngica para C. albicans e C. glabrata foram correlacionadas 

com alta concentração de flavonoides da amostras. 

Apesar da variabilidade do perfil químico dos diversos 

tipos de própolis encontradas no Brasil, o mecanismo de ação 

da atividade antifúngica pode estar relacionado a inibição da 

formação de biofilme, devido a indução de morte celular via 

metascaspase e sinalização do gene RAS por meio dos 

compostos químicos presentes nas amostras, a exemplo o 

Artepillin C e o CAPE (CAPOCI et al., 2015). 

Freires et al. (2016),  identificaram uma significativa 

atividade antifúngica de extratos de própolis e suas frações 

hexânicas, diclorometano e acetato de etilo frente a leveduras 

do gênero Candida, onde o Extrato Etanólico de Própolis-3 e 

Extrato Etanólico de Própolis -13 e suas frações bioativas 

apresentaram valores de CIM variando de 0,2 a 125 mg/mL e 

valores de CMF entre 125 e 500 mg/mL. Também identificaram 

que todos os extratos e frações romperam a estrutura 

morfologica de biofilmes pré-formados e maduros, concluindo 

que a própolis (tipo 3 e 13) tem forte atividade anti-Candida e 

devem ser considerados para o tratamento complementar de 

candidíase oral e sistêmica. 

Tobaldini et al. (2015), também demonstraram 

resultados significativos, onde a própolis foi capaz de reduzir 

em torno 2,5 logs (P <0,05) e 3 logs (P <0,05) em células 

aderidas e pré-formados de biofilme, respectivamente, 

corroborando com o potencial farmacológico eficiente e seguro 
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da própolis, podendo está ser considerada uma alternativa 

antifúngica na candidíase. Já Capoci et al. (2015) avaliou o 

efeito da própolis na formação do biofilme produzido por C. 

albicans isolado de pacientes com candidíase vulvovaginal, 

sugerindo que esta pode ter benefícios adicionais no tratamento 

desta infecção.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos e após uma leitura extensa 

e copiosa das referidas literaturas citadas ao longo do artigo, 

pode-se concluir que a própolis é um recurso natural que 

demonstra atividade antifúngica promissora podendo ser 

utilizada como terapia complementar na Candidíase.  

No entanto, ainda serão necessários estudos adicionais, 

envolvendo testes in vitro com maiores quantidades de 

microrganismos, ensaios pré-clínicos e clínicos, capazes de 

determinar as doses corretas a serem administradas para que 

seja plenamente esclarecido o real efeito da própolis e 

pesquisas sobre o seu perfil químico e como seus principais 

constituintes químicos agem no mecanismo de morte celular 

das leveduras. 

As diferentes espécies de Candida podem causar o 

mesmo tipo de enfermidade, no entanto, a gravidade e as 

opções terapêuticas diferem entre as espécies e dentro da 

mesma espécie, justificando o uso terapias complementares. 

Devido a tantas características peculiares e altamente 

significativas, há a necessidade incansável de promover a 

caracterização da própolis quanto as propriedades físico-

químicas e ação biológica, para proporcionar subsídios para 
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impulsionar o desenvolvimento das comunidades que 

trabalham neste setor. 
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RESUMO: A atenção na tecnologia do Biorreator Anaeróbio de 

Membrana Dinâmica (BRAnMD) para o tratamento de esgotos 

domésticos e industriais e seus lodos está crescendo 

significativamente devido a suas numerosas vantagens, tais 

como o tratamento simultâneo da água (99,9% nos esgotos 

domésticos) e de seus lodos (0,1% - destes 75% é matéria 

orgânica putrescível, incluindo microrganismo patogênicos). 

Permite recuperar a água e transformar os lodos desses 

resíduos perigosos para saúde publica e ambiental em um 

material estabilizado adequado para reuso na agricultura, entre 

alguns dos possíveis usos. Apresenta vantagens econômicas 

como o menor consumo de energia, ob aixo custo da 

membrana, possibilidade de produzir biogás, facilidade no 

controle do "fouling", retenção denutrientes (fósforo e 
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nitrogênio) e metais que podem ser separados e reciclados e 

sua fácil manutenção. Pesquisas acerca da tecnologia do 

BRAnMD são relativamente recentes e ainda se estudam as 

condições ótimas de operacionalização. Entre os parâmetros de 

projeto são importantes para o melhor desempenho se 

destacam as concentrações de sólidos suspensos totais (SST), 

os tempos de detenção hidráulica (TDH) e celular (TRC). No 

presente trabalho, baseado em pesquisa bibliográfica, 

investigou-se o efeito da variação desses três parâmetros na 

eficiência de remoção da matéria orgânica putrescível 

(Demanda Química de Oxigênio - DQO). Os resultados 

mostram remoções de 96 até 99% de DQO, com melhores 

eficiências nas concentrações de 5 até 10 g/L de SST e TRC 

maior que TDH. 

 

Palavras-chave: Digestão anaeróbia, membrana dinâmica, 

DQO, tempos de detenção hidráulica e celular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As águas residuais ou esgotos estão presentes nas 

sociedades humanas desde suas origens, quando o homem 

destinava suas excretas e outros resíduos nos corpos 

aquáticos. O esgoto é a água de abastecimento que foi utilizada 

nas diversas atividades humanas advindas das residências 

(esgotos domésticos), das industriais (esgotos industriais) e das 

chuvas, entre outras origens, contendo constituintes químicos e 

biológicos com diferentes graus de periculosidade, entre eles 

microrganismos patogênicos, toxinas e metais pesados, que 
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sem devido tratamento são as principais causas de transmissão 

de doenças de veiculação hídrica e de poluição ambiental. 

Cada tipo de esgoto contém materiais orgânicos e 

inorgânicos diferentes e para cada um desses tipos são 

aplicados tratamentos específicos com a finalidade de diminuir 

ou eliminar os impactos na saúde publica e ambientais 

associados com seu descarte indevido (METCALF; EDDY, 

2016).  

Os esgotos domésticos estão constituídos por mais de 

99,9% de água, mas a pequena porcentagem restante contém 

abundantes sólidos grosseiros e dissolvidos inorgânicos (areia, 

silte, sais inorgânicos, metais pesados) e matéria orgânica 

putrescível (biodegradável), incluindo microrganismos (VON 

SPERLING, 2005).  

Um dos fortes impactos ambientais ocorre nos solos e 

nos corpos hídricos afetando a qualidade das águas e causam 

sua eutrofização ao aumentar os sais fósforo e nitrogênio com 

a proliferação de macrófitas, algas e cianobactérias toxigênicas. 

Alteram também o pH, a transparência e a concentração de 

oxigênio dissolvido, entre outras variações, provocando morte 

de peixes e perdas das qualidades paisagistas, tornado difícil 

de recuperar as condições inicias. Essas mudanças dificultam 

o tratamento de potabilização das águas de lagos e represas 

destinados para tal fim, elevando os custos do tratamento, com 

o agravante que o método convencional usado na maioria das 

estações de tratamento de água do Brasil não elimina diversos 

tóxicos, entre ele as cianotoxinas (DI BERNARDO et. al, 2010). 

O crescimento das populações humanas e o 

consequente aumento da produção de esgotos impulsionaram 

o desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento que 
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foram avançando com os objetivos de proteger a saúde pública 

e ambiental (METCALF; EDDY, 2016). Na atualidade as 

estações de Tratamento (ETEs) tratam os esgotos e seus lodos 

buscando reciclar a água, com recuperação e aproveitamento 

dos nutrientes e dos metais ali presentes, além de produzir 

energia a partir da matéria orgânica na forma de biogás que 

pode ser transformado em energia elétrica (1m3 de biogás = 6,4 

KWh). No aspecto energético, as ETES podem ser auto-

sustentáveis, como ocorre na Holanda, no Canadá e em São 

Paulo (ETE de Barueri). As ações de reciclagem e de produção 

de biogás permitem dar um destino ecológico-sustentável a 

resíduos considerados problemáticos e perigosos.  

As ETES foram desenvolvidas nos séculos XIX e XX e 

por volta de 1900 até aproximadamente 1960 o foco era a 

remoção dos sólidos, matéria orgânica biodegradável e 

microrganismos patogênicos. Com diversas variantes e estudos 

para aperfeiçoar a capacidade de remoção de matéria orgânica, 

na década de 1970houve a concepção dos reatores anaeróbios 

compactos como o Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e 

Manta de Lodo- UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

Reactor). Este representou um marco do tratamento anaeróbio, 

pela sua eficiência e baixo custo. Contemporânea a tais 

concepções, por volta de 1980, se passou a considerar 

importante a remoção de outros constituintes dos esgotos com 

alto impacto ambiental, como os macronutrientes fósforo e 

nitrogênio (METCALF; EDDY, 2016).  

A combinação do tratamento anaeróbio com a filtração 

por membrana no Biorreator Anaeróbio de Membrana 

(BRAnM), unem as vantagens dos processos como a baixa 

produção de sólidos nos efluentes e a biotransformação da 
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matéria orgânica em biogás. Esses reatores são aplicados com 

sucesso em várias escalas por manter os microrganismos 

anaeróbios fixos e em atividade (LIN, et al., 2009). 

Sistemas com recirculação/aproveitamento dos sólidos 

podem ser separados da fase líquida manejando os conceitos 

de Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) e Tempo de Retenção 

Celular (TRC). O primeiro é a razão do volume de líquido no 

sistema por volume de líquido retirado do mesmo por unidade 

de tempo. Analogamente o TRC é dado pela razão de massa 

de sólidos por massa de sólidos retirada por unidade de tempo 

no sistema. No processo de filtração utilizando a membrana 

dinâmica ao proporcionarem a separação sólido-líquido, o 

próprio material sólido contido no afluente vai formando a 

camada secundária (biológica e dinâmica) sobre a camada 

suporte.  

As Membranas de Filtração e os Biorreatores Anaeróbios 

de Membrana Dinâmica (BRAnMD) são sistemas modernos 

que combinam o tratamento por membranas com o biológico 

para os esgotos domésticos e seus lodos. Comparados com o 

sistema convencionais, como lodos ativados, os sistemas com 

membranas como o BRAnMD são alternativas confiáveis e 

promissoras para o tratamento de esgotos, com menor 

consumo de energia, capacidade de receber alta carga 

orgânica e favorecer sua biodegradação com produção de 

biogás (recuperação bioenergética) e baixa produção de lodo, 

além de separar e poder recuperar metais e fertilizantes como 

fósforo e nitrogênio para uso apropriado, diminuindo as cargas 

eutrofizantes ao se proceder ao lançamento dos efluentes 

finais. Entretanto, essas tecnologias evidenciam relativamente 

baixas taxas de retenção de sólidos e de crescimento de 
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biomassa microbiana, configurando desafios importantes no 

desenvolvimento do BRAnMD (HU et. al, 2018). 

As tecnologias BRAnMs e BRAnMD são alternativas 

apropriadas por providenciar completa retenção de biomassa. 

O TDH e o TRC em BRAnMs podem ser controlados 

independentemente e pode-se aplicar para desenvolver 

processos para tratamento de efluentes recalcitrantes de 

industrias e municípios (HU et. al, 2018; ERSAHIN et. al, 2013). 

Entretanto, as características do lodo anaeróbio irão a 

desempenhar um papel importante nas características da 

Membrana Dinâmica. (JEISON et. al., 2008; ERSAHIN et. al, 

2012; HU et. al, 2018). 

Processos anaeróbios de alta biodegradação orgânica e 

produção de metano são caracterizados pela separação do 

TDH do TRC. O TRC elevado é o resultado da retenção efetiva 

da biomassa, amplamente facilitada pela (auto) imobilização 

das bactérias anaeróbias nos biofilmes da membrana biológica 

(ou torta) e dinâmica formada acima da membrana de tecido. É 

comumente aceito que a formação da camada da torta é o 

principal agente do “fouling” ou entupimento das membranas 

que ocorre em membranas sob condições aeróbias e 

anaeróbias. Assim, a resistência à filtração da camada da torta 

é responsável por mais de 80% da resistência total de filtração. 

Como o grau de crescimento dos microrganismos anaeróbios é 

muito menor do que os aeróbios são necessárias altas 

concentrações de biomassa (HU et. al, 2018; ERSAHIN et. al, 

2013). 

Forma-se durante a filtração pela sedimentação de 

células microbianas, moléculas orgânicas extracelulares e 

precipitados inorgânicos na superfície da membrana, sendo 
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também comum nos BRAnMs. A matéria acumulada na 

superfície da membrana convencional se torna mais densa ao 

longo do tempo e forma uma camada grossa que absorve as 

partículas com a formação de fouling que provoca a limitação 

do fluxo ao entupir os poros. 

A resistência à filtração da camada da torta é 

responsável por mais de 80% da resistência total de filtração. 

Como o grau de crescimento dos microrganismos anaeróbios é 

muito menor do que os aeróbios são necessários longos 

tempos de retenção celular para que se formem concentrações 

elevadas de biomassa nos BRAnMs e BRAnMDs, que fica 

retida formando a membrana dinâmica onde as bactérias, 

através do metabolismo anaeróbio, irão a degradar a matéria 

orgânica, liberando nutrientes e metano (HU et. al, 2018; 

ERSAHIN et. al, 2013). 

Assim, nos sistemas BRAnMs e BRAnMDs a 

sedimentação de moléculas orgânicas, inorgânicas e os 

microrganismos, ocorre acima de uma membrana basal de 

pano ou polipropileno de aproximadamente 10μm de poros (ao 

invés da membrana tradicional de microporos), e lentamente se 

vai formando um biofilme microbiano junto com partículas de 

lodo que gera uma camada de torta (membrana secundária ou 

biocamada secundaria) que é de poros mais pequenos (≥6μm)e 

é a principal barreira filtrante em sistemas de membranas e 

membranas dinâmicas. A formação dessa torta acima de 

camada suporte de malha ou pano funciona como filtro de poros 

maiores apresenta um novo conceito, chamado de filtração de 

membrana dinâmica (MD) (ERSAHIN et. al, 2013). 

Nessa concepção, a camada de torta formada acima da 

membrana basal de pano funciona como um filtro adicional 



EFICIÊNCIA DE UM BIOREATOR ANAERÓBIO DE MEMBRANA DINÂMICA 
(BRANMD) NA REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DOS ESGOTOS 

DOMÉSTICOS E SEUS LODOS. 

925 
 

(membrana secundária ou membrana dinâmica) devido a sua 

capacidade de separar vários poluentes e microrganismos 

patogênicos, biodegradando a matéria orgânica e formando 

novas células microbianas. Dessa forma, as propriedades 

dessa filtração ou rejeição de poluentes é da torta em vez da 

membrana subjacente, de material de suporte mais barato. 

Podem ser usadas também outras membranas de microfiltração 

e ultrafiltração (MF/UF), mas aumentam os custos.  

 O conceito de MD deriva do fato da auto-formação 

continua dessa torta com participação fundamental de 

abundantes microrganismos que passa por fase de 

desprendimento e nova formação continua da membrana 

dinâmica. Tal dinâmica evita a formação do fouling, impedindo 

a sedimentação direta das partículas na membrana basal. A 

figura 1 mostra um esquema da formação de fouling na 

membrana tradicional e na membrana dinâmica. 

 

Figura 1. Ilustrações de mecanismos de formação de fouling 

considerando modelos de membranas convencionais e 

dinâmica: 
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(a) bloqueio completo dos poros; (b) bloqueio intermediário; (c) 

bloqueio padrão; (d) formação da camada de torta em membranas 

dinâmicas. Fonte: VELA et. al (2008). 

 

A pressão transmembrana é diretamente relacionada à 

formação do fouling. Em sistemas de membrana o bloqueio do 

poro aumenta gradativamente a pressão transmembrana 

(CINAR et al., 2016) 
As camadas de membranas dinâmicas formadas sobre o 

material de suporte funcionam como o principal filtro e realizam 

a retenção efetiva nos biorreatores aeróbios e anaeróbios e até 

combinados, ou seja, promovendo um crescimento de biofilme 

sobre as partículas e proteção dos microrganismos contra 

substâncias inibidoras e tóxicas presentes no meio se 

destacando pelo baixo custo da membrana suporte, alto fluxo e 

facilidade de limpeza. A aplicação de BRAnMD em larga escala 

é feita em poucos países ainda, apesar da tecnologia oferecer 

boa relação custo-benefício (JEISON, 2006).  

As áreas de pesquisas decorrentes do processo de 

BRAnMD focam no tratamento de vários tipos de esgotos, nos 

fatores influenciadores, na otimização do módulo da membrana 

e do biorreator anaeróbio, e na caracterização do lodo e da 

camada da MD e suas propriedades. Para uma efetiva 

formação e consolidação da camada da MD, a seleção do 

material suporte, de estrutura apropriado como tipo de fio, 

tamanho dos poros e disponibilidade e custos são importantes 

(ERSAHIN et. al, 2013; HU et. al, 2018). Um dos mais 

importantes benefícios da MD é que a própria membrana não é 

mais necessária, pelo fato da rejeição de sólidos ser 

acompanhado pela camada da membrana secundária, formada 

pela membrana dinâmica de auto-formação in situ. Em sistemas 
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de membrana dinâmica, o aumento da pressão transmembrana 

ocorre em situações da diminuição da porosidade da camada 

de torta, a fluxo constante (CINAR et al., 2016, ERSAHIN et. al, 

2012).  

 

Figura 2. Processo de formação da camada dinâmica: 

 

 
Fonte: ERSAHIN et al, 2012. 

 

O desempenho da filtração é mais efetivo quando os 

sólidos suspensos vão sendo retidos; e essa camada de 

membrana dinâmica bem formada pode ser usada como um 

filtro antes do material suporte e assim proporcionar uma 

retenção efetiva. 

 

Figura 3. Formação da camada de torta na membrana: 
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Fonte: autor. 

 

A formação da membrana dinâmica é um processo 

complexo que inclui muitos mecanismos microbiológicos, 

físicos e químicos, como a deposição interna, bloqueio dos 

poros e formação da torta. 

Hu et. al, (2018) afirmam que os tipos de biorreatores 

anaeróbios incluem: reator de mistura completa (RMC), Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket Reactor (UASB) ou com manta de 

lodo de fluxo ascendente e o reator de leito granular expandido 

(RLGE), entre outros. Para módulos de membranas, existem 

três modelos típicos para escolha: fibra oca, lâmina fina e 

tubular. Baseando-se na localização entre o biorreator 

anaeróbio e o módulo da membrana, podem ser divididos em 

tipos submersos (incluindo submerso interno e externo 

submerso) e fluxo secundário, ou seja, uma membrana externa 

ao reator.  

 

Figura 4: Diagrama esquemático mostrando as várias 

configurações do BRAnMD 
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Fonte: Adaptado ERSAHIN et. al, 2012. 

 

 

Figura 5: Módulo de membrana externo (a) e submerso (b) 

aplicado a biorreatores de membrana 

 
 

Fonte: METCALF & EDDY, 2016. 

 

 

A seguir, se apresenta uma foto do modulo de membrana 

dinâmica, em acrílico. 
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Figura 6 e 7: Membrana Dinâmica - Módulo externo (tamanho 

de bancada) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 

 

 

 
Fonte: autor 

 

OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho teve por objetivo pesquisar, ordenar 

e analisar dados da literatura especializada sobre o efeito da 

caix

a  

membrana de 

base (tecido) 
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concentração de sólidos suspensos totais e dos tempos de 

detenção hidráulica e celular no desempenho de um Biorreator 

Anaeróbio de Membrana Dinâmica (BRAnMD) alimentado com 

lodo aeróbio de esgoto doméstico, na eficiência de remoção 

matéria orgânica (DQO). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o 

tratamento de lodos de esgotos domésticos usando sistemas 

anaeróbios de membrana dinâmica (BRAnMD) para remoção 

de matéria orgânica (DQO) considerando as variáveis Sólidos 

Suspensos Totais (SST), Tempos de Detenção Hidráulica 

(TDH) e celular (TDC). 

Para Trentini e Paim (1999) "o estímulo ao pensamento 

e a definição de um problema de investigação de caráter 

científico têm como ponto de partida e de chegada a revisão de 

literatura sobre o tema". A seleção e a revisão de literatura é 

imprescindível para a familiarização com os textos e os autores 

e conhecer o estado da arte do tema sob estudo ou a ser 

estudado, dá apoio para decidir se avançar ou não nesse tema 

de interesse e o que pode ser estudado. 

Nesse contexto de busca e análise das informações, o 

presente trabalho é resultado das análises de um conjunto dos 

artigos científicos selecionados sobre o tema título, um dos 

temas de pesquisa dos autores. Foram consultadas diversas 

plataformas de artigos científicos publicadas no período de 

2006 até 2018. Essas plataformas foram: Scielo e 

Researchgate. 
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 As palavras chaves foram: digestão anaeróbia, 

bioreatores anaeróbios, membrana dinâmica, tempos de 

detenção hidráulica e celular, DQO, entre as mais usadas. 

Foram selecionados 16 artigos científicos nos quais os 

desenhos experimentais satisfazem os objetivos do presente 

trabalho.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 foi construída a partir do levantamento 

bibliográfico, com os resultados dos trabalhos escolhidos: 

 

Tabela 1: Características de reatores tratando esgotos 

domésticos e porcentagens de remoção de DQO. 

 

Autor Reator TDH (d) TDC (d) SST 

(g/L) 

Remoção 

DQO(%) 

Tempo 

operação(d) 

1 - Liu et 

al.(2009) 

BRMD 

(RMC) 

- - 3 78 - 

2 - Zhao et 

al. (2012) 

BRMD 

(RMC)s 

0,2-0,25 30 <5,0 93,95 - 

3 - Aquino 

et. al. (2006) 

BRAnM 0,25 150 ~3 96 150 

4 – Saddoud 

et al. (2007) 

BRMD 

(RMC) 

0,625 25 ͌ 4,5 90 140 

5 – Ersahin 

et al. (2018) 

RMC 10 40 6,4 99 150 

6– Ersahin 

et al. (2013) 

RMC 10 40 7,4 99 140 
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7 - Dagnew 

et. al (2017) 

BRAnM 15 30 17 84 180 

8 –Calderon 

et al. 2011 

BRAnMD 0,25 30 0,07 92 - 

9 –Robledo 

et al. (2009) 

BRAnMD 0,125 100 0,68 87 - 

10 – Xie et 

al. (2014) 

BRAnMD 2,5 125 27,6 62,22 142 

 

11 - Zhang 

et al. (2013) 

BRAnMD 0,333 - 0,12 57,3 120 

12 - Huang, 

et al (2008) 

BRAnM 

RMC 

0,5 30 5,132 99,1 - 

13 - Lin et 

al. 

(2009) 

BRAnMD 5,8 230 8,3±1,6 98 - 

14-Melo 

(2018) 

BRAnMD 32 150 9,73 99 180 

15 – Alibardi 

et al. (2014) 

BRAnMD 2-7 200 13,5 65-92 65 

16 - Wang 

et al. (2006) 

BRAnMD 1 10 25-32 93,5 360 

 

Fonte: Autor. 

Como referência, será considerada "alta eficiência aos 

resultados com remoção de DQO ≥ 90%. Na maioria dos 

trabalhos incluídos na tabela 1 houve boa remoção de DQO. 

Ersahin et. al. (2013) e Ersahin et. al. (2018) utilizaram 

membranas de base de lamina fina submersas construídas com 

tecido de propileno (mesh: 10μm), com área de filtração de 

0,018 m2, em operação a 35º C com TRC’s e TDH’s de 40 e 10 
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dias, respectivamente. A diferença entre ambos foi a 

concentração de SST, de 6,4g/L e 7,4 g/L no trabalho de 2013 

e 2018 respectivamente, e obtiveram  remoções de 99% de 

DQO nos dois trabalhos. Os resultados mostram que o aumento 

da concentração de SST, na faixa 6 a 7 g/L,  não afetou a 

eficiência da remoção da matéria orgânica. 

Zhang et. al. (2010), usando reatores tipo UASB tratando 

esgoto municipal com 120mg/L de SST, 8hs de TDH e 

temperaturas baixas, de 10-15º C, obtiveram remoção de DQO 

de 57,3 ± 6,1%, utilizando membrana submersa com malha de 

poros 61 μm. Uma explicação para a baixa remoção da DQO 

pode ser a temperatura de operação, não favorável para o pleno 

desenvolvimento da microbiota indispensável para a atividade 

de biodegradação, em torno de 35 -37OC. 

Xie et. al (2014) aplicaram em lixiviados tratamento com 

membrana tipo lâmina fina com malha (mesch) de 40μm, a 

aproximadamente 37º C, com TDH de 2,5 d e TRC de 125 d. 

Quando em operação estável (sem problemas operacionais e 

com desenvolvimento adequado dos microrganismos),a 

remoção de DQO atingiu até 62,22%. 

Os resultados de destaque pela alta eficiência (≥ 90%). 

são os de Melo et al.(2018), Lin et al. (2009), Huang et al. 

(2008), Ersahin et al. (2013, 2018), Wang et al. (2006), Calderon 

et al.(2011), Saddoud et al. (2007), Aquino et. al. (2006) e Zhao 

et al. (2012), destacando-se os quatro primeiros trabalhos, que 

conseguiram altíssima taxa de remoção com concentrações de 

SST na faixa 5-10 g/L. Quando a concentração de SST foi muito 

baixa (<3g/L SST), a remoção foi menor, como em Liu et al. 

(2009) de 78%, Robledo et al. (2009) de 87% e Zhang et al. 

(2013) de 57,3%. 
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Tais resultados sugerem que para uma remoção 

satisfatória, a concentração de SST do afluente deve ser bem 

calculada, podendo-se indicar uma faixa de concentração de 

SST ótima para uso estimando-se altas remoções. Os trabalhos 

de Wang et. al (2006) utilizaram TDH menores de 1 dia e TRC 

maiores que 10 dias com SST entre 25 e 32 mg/L, obtiveram 

remoções de 93,5% de DQO.  

Dagnew et. al (2010), trabalhando com 0,07g/L de SST 

observaram a influencia da remoção da matéria orgânica 

utilizando tempos similares quando a combinação foi TDH = 

TRC = 15d(73% de remoção de DQO)e aumentando o TRC 

para 30d a remoção foi de 84% de DQO. Confirma-se que TDH 

≤10 e alto TRC (30 a 150 dias) são condições efetivas para boas 

remoções de DQO no tratamento de esgotos com reatores com 

membranas dinâmicas. 

É necessário ampliar os estudos testando valores de 

TRC com valores mais altos e também não muito discrepantes 

do TDH, porque um alto valor de TRC (>200 d) e baixo de TDH 

pode ser a causa da baixa eficiência da remoção de DQO, como 

em Alibardiet al. (2014) e Robledoet al. (2009). 

Elevadas eficiências de remoção de matéria orgânica 

com membranas dinâmicas se devem ao fato de que a DQO 

particulada pode ser removida facilmente através da 

adesão/adsorção das partículas no biofilme da membrana e 

assim serem mais facilmente biodegradadas pelos 

microrganismos ali presentes pela retenção na própria 

membrana dinâmica. 

 

CONCLUSÃO  
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A tecnologia de membrana dinâmica se mostra 

promissora. Todos os trabalhos evidenciam operação e 

manutenção relativamente fáceis e elevada eficiência. 

Comparando com o sistema de lodo ativado convencional, o 

biorreator de membrana dinâmica (BRAnMD) apresenta como 

vantagens o baixo gasto em manutenção e operação com 

menor requerimento de energia. Também pode ser destacado 

o controle independente de TDH e TRC, o que permite 

estabelecer longos TRC que propiciam melhor crescimento do 

consorcio de microrganismos anaeróbios biodegradadores no 

biofilme. Microrganismos anaeróbios e em especial as 

bactérias, possuem baixa taxa de crescimento celular (CINAR 

et. al., 2016), sendo importante deixar maiores tempos de 

contato desses organismos com os substratos. 

Com a junção da filtração por membrana dinâmica com 

biorreatores anaeróbios, diversos tipos de configurações 

podem ser desenvolvidos e muito se tem avançado no 

tratamento dos esgotos e lodos que contribuem com a 

preservação e ambiental, com recuperação e reciclagem de 

materiais presentes nesses resíduos de alta periculosidade 

como metais pesados e microrganismos patogênicos. Uma 

enorme vantagem é a produção de bioenergia que pode fazer 

as estações de tratamento de esgotos auto-sustentáveis além 

de eliminar resíduos e diminuir o consumo de energia 

hidráulica, de petróleo e de usinas nucleares. Por permitir o 

reuso da água dos esgotos e os nutrientes que eles transportam 

e transformar os lodos carregados com microrganismos 

patogênicos em biosólidos fertilizantes de solos, são sistemas 

ecológicos que justificam estudos para avanços dessa 

tecnologia. 
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Há bastante a ser melhorado para obter maiores 

desempenhos desses reatores, focando na qualidade do 

efluente final. Tais resultados permitiriam tratar grande 

quantidade de lodo secundário com baixas concentrações de 

SST produzido nas próprias ETEs. Valendo a pena atentar para 

a pressão transmembrana em futuras pesquisas, tendo em vista 

que pode ser um indicador da funcionalidade do processo. 

O fouling é uma das ameaças para qualquer tipo de 

filtração, e principalmente se forem usados sistemas de 

membranas convencionais com alto custo de manutenção. 

Porém, nos sistemas de MD, métodos de limpeza podem ser 

aplicados para o seu controle com bastante facilidade. Até o 

momento, a literatura é escassa em trabalhos que foquem 

diretamente os processos de limpeza da membrana dinâmica, 

sendo uma linha a ser mais explorada.  

Outra vantagem é que a espessura da torta pode ser 

controlada pelas características do liquor misto e pela tensão 

de cisalhamento na superfície de filtração. Em comparação com 

sistemas de membrana convencionais, dinâmicas e lodos 

ativados convencionais, pode-se observar que o uso das 

membranas possuem menos gastos e requerem menos custos 

operacionais e de energia. 

Apesar do rápido desenvolvimento de tais tecnologias 

nos últimos anos, algumas barreiras ainda são encontradas que 

impedem sua ampla difusão. Tendo em perspectiva a 

necessidade e possibilidade do aumento do uso do BRAnM e 

BRAnMD, sugerem-se pesquisas que contemplem 

problemáticas como: a escala, visto que a mais citada na 

literatura é de bancada; maiores informações do fouling nas 

membranas e suas consequências em termos de custos 
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operacionais e manutenção dos fatores limitantes, e 

desenvolvimento de metodologias melhoradas de recuperação 

energética, garantindo a auto-sustentabilidade das ETEs (LIN 

et. al., 2013). 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALIBARDI, L.; COSSU, R.; SALEEM, M.; SPAGNI, A. Development and 

permeability of a dynamics membrane for anaerobic wastewater treatment. 

Bioresource Technology161(2014) pq. 236–244. 

AQUINO, S.F. ; HU, A.Y.; AKRAM, A.; STUCKEY, D.C. Characterization of 

dissolved compounds in submerged anaerobic membrane bioreactors 

(SAMBRs), J. Chem.Technol. Biotechnol. 81 (2006) 1894–1904. 

BRASIL, Resolução CONAMA No 430/2011 – “Dispões sobre condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a resolução 

357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio. DOU de no 

92, de 16/05/2011, pag 

89.<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>. 

Acesso em 10 de junho de 2017.  

CALDERON, K.; RODELAS, B.; CABIROL, N.;  LOPEZ, J. G.; NOYOLA, A. 

Analysis of microbial communities developed on the fouling layers of 

amembrane-coupledanaerobicbioreactorappliedtowastewatertreatment. 

Bioresource Technology 102, pg. 4618–4627. 2011. 

CINAR, O.; KIZILET, A.; ISIK, O.; CEMANOVIC, A.; VERAL, M. A.; 

DUMAN, S. A Review on Dynamic Membrane Bioreactors: Comparison of 

Membrane Bioreactors and Different Support Materials, Transmembrane 

Pressure. International conference on engineering and natural sciences. 

Sarajevo, 2016. 

DAGNEW, M.; PARKER, W. J.; SETO, P. A pilot study of anaerobic 

Membrane digesters for concurrent thickening and digestion of waste 

activated sludge (WAS). Water Science & Technology—WST. 2010. 

DI BERNARDO. L; MINILLO, A.; DANTAS. A.D.B. Florações de algas e 

cianobactérias: suas influências na qualidade da água e nas tecnologias de 

tratamento, São Carlos: LDIBE, 2010. 



EFICIÊNCIA DE UM BIOREATOR ANAERÓBIO DE MEMBRANA DINÂMICA 
(BRANMD) NA REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DOS ESGOTOS 

DOMÉSTICOS E SEUS LODOS. 

939 
 

ERSAHIN, M. E.; OZGUN, H.; DERELI, R. K.; OZTURK, I.; ROEST, K.; van 

LIER, J. B. A review on dynamics membrane filtration: Materials, 

applications and future  perspectives. Bioresourcetechnology,122, pg. 196–

206, 2012. 

ERSAHIN, M. E.; OZGUN, H.; TAO, Y.; van LIER, J. B. Applicability of 

dynamics membrane technology in anaerobic membrane bioreactors. 

Waterresearch 48, pg. 420-429,2013. 

ERSAHIN, M. E.; GIMENEZ, J. B.; OZGUN, H.; TAO, Y.; van LIER, J. B. 

Anaerobic dynamics membrane bioreactors for high strength wastewater 

treatment. 2018. 

HO, J.; SUNG, S. Methanogenic activities in anaerobic membrane 

bioreactors (AnMBR) treating synthetic municipal wastewater. Bioresource 

Technology 101, pg. 2191–2196. 2010. 

HU, Y.; WANG, X. C.; NGO H. H.;SUN, Q.; YANG Y.Anaerobic dynamics 

membrane bioreactor (AnDMBR)  for  wastewater treatment:  A  review. 

Bioresource Technology247, pg.1107–1118, 2018. 

HUANG, Z.; ONG, S. L.; NG, H. Y. Feasibility of submerged anaerobic 

membrane bioreactor (SAMBR) for treatment flow-strength wastewater. 

Water Science & Technology—WST | 58.10 | 2008. 

JEISON, D.; van LIER, J. B.; Cakeformation and consolidation: Main factors 

governing the applicable flux in anaerobic submerged membrane 

bioreactors (AnSMBR) treating acid fied wastewaters. Separationand 

Purification Technology 56 pg. 71–78. 2006. 

LIN, H.; PENG, W.; ZHANG, M.; CHEN, J.; HONG, H.; ZHANG, Y. A review 

on anaerobic membrane bioreactors: Applications, membrane fouling and 

future perspectives. Desalination 314, pg. 169–188. 2013. 

LIN, H.J.; XIE, K.; MAHENDRAN, B.; BAGLEY, D.M.; LEUNG, K.T.; LISS, 

S.N.; LIAO, B.Q. Sludge properties and their effects on membrane fouling in 

submerged anaerobic  (SAnMBRs). Waterresearch4 3 , pg.  3 8 2 7 – 3 8 3 

7. 2009. 

LIU, H.; YANG, C.; PU, W.; ZHANG, J. Formation mechanism and structure 

of dynamics membrane in the dynamics membrane bioreactor. Chemical 

Engineering Journal 148, PG. 290–295. 2009. 

METCALF & EDDY. Tratamento de efluentes e recuperação de 

recursos.5a ed. Porto Alegre, AMGH 2016. 



EFICIÊNCIA DE UM BIOREATOR ANAERÓBIO DE MEMBRANA DINÂMICA 
(BRANMD) NA REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DOS ESGOTOS 

DOMÉSTICOS E SEUS LODOS. 

940 
 

MELO, Nathália Nunes de. Tratamento de Lodo em Biorreator Anaeróbio 

De Membrana Dinâmica. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia 

Ambiental) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2018. 

ROBLEDO, M. H.; SAGASTUME, J. M. M.; NOYOLA, A. 

Biofoulingandpollutantremovalduringlong-

termoperationofananaerobicmembranebioreactortreatingmunicipal 

wastewater. Biofouling, The Journal of Bioadhesion and Biofilm Research.  

Vol. 26, pq. 23–30. 2010. 

SADDOUD, A.; ELLOUZE, M.; DHOUIB, A.; SAYADI, S. Anaerobic 

membrane bioreactor treatment of domestic wastewater in Tunisia. 

Desalination 207, pg. 205–215. 2007. 

TRATA BRASIL. INAUGURADA ETE DE BARUERI: uma das maiores 

estações da América Latina <http://www.tratabrasil.org.br/inaugurada-ete-

de-barueri-uma-das-maiores-estacoes-da-america-latina>. Acesso em: 01 

de julho 2017. 

TRENTINI, M.; PAIM, L. Pesquisa em Enfermagem. Uma modalidade 

convergente-assistencial. Florianópolis: Editora da UFSC, 1999. 

VELA, M. C. V.; BLANCO, S. A.; GARCÍA, J. L.; RODRÍGUEZ, E. B.; 

Analysis of membrane pore blocking models applied to the ultrafiltration of 

PEG. Separation and Purification Technology 62, pg. 489–498, 2008. 

WANG, W.; JUNG, Y. J.; KISO, Y.; YAMADA, T.; MING, K. S. Excess 

sludge reduction. Performance of anaerobic SBR process equipped with a 

submerged mesh filter unit. Process Biochemistry 41, pg. 745–751. 2006. 

XIE, Z.; WANG. Z.; WANG, Q.; ZHU, C.;WU, Z.; Ananaerobic dynamics 

membrane bioreactor  (AnDMBR)  for  land fill each tetreatment:  

Performance  and  microbial  community Identification. 

BioresourceTechnology161 , pq.  29–39, 2014. 

YU H, WANG Q, WANG Z, SAHINKAYA E, LI Y, Start-Upof na Anaerobic 

Dynamic Membrane Digester for Waste Activated Sludge Digestion: 

Temporal Variations in Microbial Communities. PLoS ONE. v. 4, 2014. 

ZHANG, X.; WANG, Z.; WU, Z.; LU, F.; TANG, J.; ZANG, L. Formation of 

dynamics membrane in ananaerobic membrane bioreactor for municipal 

wastewater treatment. Chemical Engineering Journal165, pg. 175–183. 

2010. 

Zhao, T., 2012. Study on the performance of anaerobic self-forming 

dynamics membrane (AnSFDM) for wastewater treatment and mechanism 



EFICIÊNCIA DE UM BIOREATOR ANAERÓBIO DE MEMBRANA DINÂMICA 
(BRANMD) NA REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DOS ESGOTOS 

DOMÉSTICOS E SEUS LODOS. 

941 
 

of AnSFDM formation and fouling. Dissertation.  Shandong University, 

China  (In  Chinese). Y.  Hu  et  al. Bioresource  Technology  247,  pg. 

1107–1118, 2018. 

 



FORMAÇÃO DE BIOFILME E CAPACIDADE DE ADERÊNCIA DE CANDIDA SPP 
ISOLADAS DE PACIENTES INTERNOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

942 
 

CAPÍTULO 49 
 

FORMAÇÃO DE BIOFILME E CAPACIDADE 
DE ADERÊNCIA DE CANDIDA SPP 

ISOLADAS DE PACIENTES INTERNOS EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 
Michellangelo NUNES1 

Melyna Chaves LEITE DE ANDRADE2  

Maria Daniela Silva BUONAFINA1 
Luiz Nascimento de ARAÚJO NETO1 

Rejane Pereira NEVES 1 

1 Dep. de Micologia, Centro de Biociências, Universidade Federal de Pernambuco; 2 Dep. de 
Medicina Tropical, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Pernambuco.  

michellangelonunes@gmail.com.br 
 

 

RESUMO: Espécies de Candida têm sido os agentes mais 
comuns de infecções fúngicas sistêmicas estando 
relacionadas, em algumas circunstâncias, com profilaxia 
antibiótica e utilização de dispositivos médicos invasivos. 
Estudos têm demonstrado que a capacidade de aderir-se às 
células do tecido hospedeiro é o evento inicial na formação de 
biofilme e consequentemente na patogênese de infecções, 
conferindo diferentes graus de virulência ao agente. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi conhecer a capacidade de aderência 
e formação de biofilme de isolados clínicos de Candida. Foram 
utilizadas células epiteliais obtidas da cavidade bucal de doador 
jovem, clinicamente são e isento de cáries para os ensaios de 
aderência. Para o biofilme foi utilizado células planctonicas de 
cinquenta cepas de Candida spp. isoladas a partir de pacientes 
internados em Unidade de Terapia Intensiva. Os resultados 
foram classificados em níveis diferentes de aderência: forte, 
fraca e sem aderência da área superficial da célula epitelial. E, 
para avaliação do biofilme, níveis de intensidade foram 
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determinados visualmente como fraca, moderada e forte. Todos 
os isolados do estudo foram capazes de formar biofilme, 
inclusive as leveduras que não apresentaram perfil de 
aderência às células epiteliais. Além disso, cepas que 
expressaram forte aderência às células epiteliais nem sempre 
são formadoras de biofilme.  
Palavras-chave: Candidíase invasiva. Patogenicidade 
Virulência.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a incidência de infecções 

relacionadas a assistência à saúde que se manifestam após 48 

horas de internação ou até 72 horas após alta, tem aumentado 

substancialmente, acarretando altos índices de mortalidade que 

atingem até 60%, sendo frequentes em pacientes graves 

internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (SOUZA et 

al., 2015). Esse aumento deve-se principalmente ao maior 

número de pacientes imunossuprimidos, aos tratamentos mais 

avançados e a longos períodos de internação (FERRADA et al,. 

2013).  

Neste contexto destacam-se os casos de infecções 

fúngicas, sobretudo os casos de candidíase invasiva (CI), que 

correspondem por até 75% dos óbitos em pacientes com 

infecções fúngicas sistêmicas, internados em UTI, sendo o risco 

de morte considerado três vezes maior quando comparado a 

outras unidades de internação hospitalar (KLINGSPOR et al., 

2015).  

A candidíase invasiva ocorre por consequência da 

diminuição na imunidade humoral e celular do hospedeiro e 

pela exposição a outras condições predisponentes como uso de 

procedimentos invasivos, mediante a quebra das barreiras de 
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defesa naturais; uso de antibioticoterapia de amplo espectro, 

tempo prolongado de permanência hospitalar e tratamentos 

invasivos indispensáveis na terapêutica da doença primária 

(KELLY et al., 2015). 

Embora outras espécies de fungos possam causar 

quadros clínicos diversos e significativos para a clínica dos 

pacientes de UTI, as espécies de Candida representam as mais 

frequentes, sobretudo em pacientes extremamente debilitados. 

Historicamente, C. albicans é a espécie mais incidente, contudo 

mudanças pouco esclarecidas têm mostrado que outras 

espécies de Candida tiveram aumento em suas frequências nos 

últimos anos incluindo a C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei 

e C. glabrata (CANTÓN et al., 2013; PAPPAS ET AL., 2018).  

As leveduras do gênero Candida tem capacidade em 

desenvolver diversos mecanismos para expressar sua 

virulência. A patogenicidade dessas leveduras envolve 

mecanismos complexos ainda não totalmente esclarecidos. O 

que já está bem estabelecido, é que um patógeno deve 

apresentar alguns fatores de virulência para que a infecção se 

estabeleça no hospedeiro, como a adesão a células 

hospedeiras e/ou dispositivos médicos invasivos, formação de 

biofilme e secreção de enzimas hidrolíticas (MONTEIRO et al., 

2014).  

A capacidade de aderir firmemente em diferentes 

superfícies, incluindo células e superfícies abióticas é uma 

importante característica detectada em algumas espécies de 

Candida (DE GROOT et al., 2013; MAYER et al., 2013). A etapa 

de adesão é caracterizada como fundamental para a 

sobrevivência dos microrganismos em hospedeiros humanos, 

contribuindo como fonte de disseminação nos casos de 
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infecções fúngicas sistêmicas (MAYER et al., 2013; SARDI et 

al., 2013; MELLINGHOFF at al., 2018).  

O primeiro evento para o estabelecimento da doença por 

leveduras do gênero Candida é a aderência deste 

microrganismo à células do hospedeiro ou até mesmo outro tipo 

de superfície. Dessa forma, a etapa de adesão é extremamente 

importante para o processo infeccioso (NÚÑEZ-BELTRÁN et 

al., 2017; MELLINGHOFF at al., 2018).  A aderência dá origem 

a formação do biofilme, pelas espécies de Candida, em 

dispositivos médicos implantados no hospedeiro humano 

(NÚÑEZ-BELTRÁN et al., 2017).  

A formação de biofilme pelos microrganismos é um 

importante fator de proteção para seu desenvolvimento em 

qualquer ambiente, seja especifico ou desfavorável. O biofilme 

microbiano é constituído por uma comunidade de 

microrganismos, aderida a uma superfície, embebida em uma 

matriz extracelular composta de polissacarídeos, proteínas, 

ácidos nucléicos e lipídios (ÍÑIGO; DEL POZO 2018). A matriz 

extracelular mantém a totalidade da estrutura do biofilme, sendo 

sua base composta por carboidratos e proteínas que tem 

influência direta da espécie envolvida na formação do biofilme 

e fatores como pH e oxigênio (SARDI et al., 2013; NETT et al., 

2015). 

A formação e desenvolvimento do biofilme entre as 

espécies de Candida são bem parecidas. Contudo, há 

características específicas a depender da espécie envolvida, 

incluindo morfologia da célula, substrato ou superfície de 

desenvolvimento e nutrientes seletivos (COSTA et al., 2013; 

CHANDRA et al., 2015).  

Estudos mostram a afinidade de C. albicans em formar 

biofilme em diferentes superfícies de dispositivos médicos 
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invasivos, enquanto biofilmes formados por C. tropicalis é mais 

relatado em superfícies de cateter de látex e de silicone 

(NOBILE et al., 2015; WEERASEKERA et al., 2016). Cepas de 

C. parapsilosis produzem um biofilme quantitativamente menor 

e estruturalmente menos complexo que os de C. albicans e C. 

tropicalis (DOMINGUEZ et al, 2018).  

Para vários autores biofilmes de Candida constituem um 

sério problema na prática clínica, sobretudo quando as 

infecções estão associadas a biofilme no dispositivo médico, o 

que torna um desafio terapêutico. Desta forma, o biofilme tem 

um significado importante na clínica, pois se torna mais difícil 

de tratar, mantém o paciente a um maior tempo de internação 

(ÍÑIGO; DEL POZO 2018). Não há duvidas que um dos maiores 

problemas associados a formação dos biofilme, é o aumento da 

resistência antifúngica. Vários fatores podem estar 

relacionados com o aumento da resistência dessa comunidade, 

tais como alteração da taxa de crescimento e metabolismo das 

células, presença de matriz extracelular com retardo da 

penetração da droga antifúngica, expressão de genes de 

resistência e ainda, a presença de células persistentes 

(SANTANA et al., 2013).  

Nesse contexto, a incidência de infecções fúngicas 

oportunistas tem aumentado devido a interação entre sistema 

imunológico do hospedeiro e fatores de virulência do micro-

organismo, e em paralelo com o surgimento de cepas 

resistentes as terapêuticas antifúngicas (KOHLER et al., 2015). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Obtenção dos isolados clínicos de leveduras  
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Foram utilizados cinquenta cepas de leveduras clínicas  

isoladas de pacientes adultos, com candidíase invasiva, 

internados em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, identificadas 

e mantidas no Laboratorio de Micologia Médica Sylvio Campos, 

no Departamento de Micologia da Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE. 

 

Teste de aderência às células epiteliais 

 

Os testes de aderência foram baseados em Kimura e 

Pearsall (1978) e Sobel et al., (1981). Células epiteliais foram 

obtidas da cavidade bucal de doador jovem, clinicamente isento 

de cáries. Em todas as etapas relacionadas a este ensaio foi 

utilizado o tampão fosfato salino (PBS) para lavagem e 

suspensão das células. As suspensões celulares obtidas foram 

mantidas sob refrigeração, a fim de evitar alterações celulares.  

Os isolados de Candida foram crescidos “overnight” em 

meio NGY (neopeptona 1g/L; dextrose 4g/L; extrato de levedura 

1g/L) e mantidos a temperatura de 35ºC. Em seguida, as células 

de leveduras foram lavadas com 2mL de PBS por três 

centrifugações seguidas a 1580 rpm por 10 minutos e 

resuspendidas para uma concentração final de 5x106 cels/mL.  

As amostras de células epiteliais bucais humanas foram 

coletadas com auxílio de swab estéril friccionado por 2 min na 

cavidade oral e transferidos para tubos Falcon contendo 5 mL 

de PBS, centrifugadas três vezes e resuspendidas para uma 

concentração final de 5x105cels/mL. Anterior aos ensaios, as 

células de leveduras e as células epiteliais foram examinadas 

quanto à viabilidade e integridade para avaliação de possíveis 

alterações.  
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As células epiteliais bucais humanas e as células de 

leveduras foram misturadas (1:1) e em seguida, incubados a 

35°C, sob agitação de 200 rpm, por 2h. O produto final foi fixado 

em formalina a 10% e em seguida foi realizada a microscopia 

direta, através de preparação de lâminas coradas com Azul de 

Metileno. 

Os resultados foram expressos pela média aritmética de 

dez campos observados onde foram avaliadas 100 células 

epiteliais com relação à percentagem de sua área superficial 

aderidas pelas leveduras e graduada como forte aderência (++) 

para adesão entre 50% a 100% da área de superfície, fraca 

aderência (+) para adesão até 49% da área de superfície e sem 

aderência visível (-). Todos os ensaios foram desenvolvidos em 

triplicata para cada isolado testado.  

 

Avaliação da capacidade de formação de biofilme  

 

Ensaio qualitativo:  a avaliação da capacidade de formação 

de biofilme foi realizada utilizando o método visual descrito por 

Pfaller et al., (1995). Os isolados foram semeados no meio ágar 

Sabouraud contido em placas de Petri e mantidas a 35ºC por 

24 horas. Posteriormente, foi realizada uma suspensão em 

salina com concentração final de 106 UFC/mL. Desta 

suspensão, 20µl foram inoculados em 180µl de caldo 

Sabouraud contido nos poços das microplacas, as quais foram 

mantidas a 35ºC por 24h sem agitação. Em seguida, o conteúdo 

foi aspirado e os poços lavados com água destilada e sobre 

estes, adicionado o corante safranina para realização de 

avaliação de acordo com a intensidade da coloração. Os 

parâmetros utilizados para interpretação foram: fraca coloração, 

foram lidos como (+); coloração mediana (++) e fortemente 
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corados (+++) representando atividade fraca, moderada e forte, 

respectivamente. 

 

Ensaio quantitativo: o método para a produção de biofilme foi 

realizado de acordo com o protocolo de Melo et al. (2011), com 

algumas modificações. As leveduras foram cultivadas em 

Sabouraud Dextrose durante 24h a 35°C. Após crescimento, o 

inóculo foi padronizado padronizado em 3 mL de solução salina, 

sendo a turbidez comparável ao padrão da escala 4 de 

MacFarland. Alíquotas de 20 µL foram transferidas para a placa 

de poliestireno contendo 180 µL de Sabouraud suplementado 

com 8% de glicose. Após 24h de incubação a 35°C, foram 

removidas células planctônicas utilizando uma pipeta Pasteur. 

Cada poço foi lavado duas vezes com 200 µL de PBS para 

remover as leveduras fracamente aderidas. As placas secaram 

em estufa por 20 minutos a 35°C e posteriormente, adicionados 

110 µL de cristal violeta a 0,4% em cada poço e deixados 

durante 45 minutos, logo após, as placas foram lavadas três 

vezes com 200 µL de com água Milli-Q esterilizada. Em 

seguida, foi adicionado 200 µL de etanol em cada poço, por 45 

minutos, para descolorir o biofilme. Em seguida, 100 µL do 

conteúdo de cada poço foi transferido para uma nova placa e a 

quantificação de biofilme foi medida através da absorbância 

com espectrofotómetro a 595nm. Cada cepa foi testada em 

triplicata e a quantificação da produção de biofilme foi definida 

pela média aritmética da absorbância dos poços. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Capacidade de aderências as células epiteliais  
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Dentre os vários fatores de virulência presentes em 

cepas do gênero Candida, a adesão a células hospedeiras e/ou 

dispositivos médicos invasivos vem sendo uma importante 

característica detectada no início do processo infeccioso em 

humanos. Em nossos resultados, todos os isolados testados 

foram avaliados com relação à área superficial aderidas pelas 

leveduras clínicas e determinada como forte (++), fraca (+) e 

sem aderência visível (-).  

A Tabela 1 demonstra a classificação quanto ao perfil de 

adesão às células epiteliais pelas leveduras do gênero Candida. 

De acordo com o gradiente de classificação, das cinquenta 

cepas, apenas 12 (24%) não apresentaram capacidade de 

adesão, 22 (44%) isolados apresentaram fraca capacidade de 

adesão e 16 (32%) isolados se destacaram apresentando forte 

capacidade em aderir às células epiteliais humanas.  

Nesta pesquisa, algumas cepas, principalmente as de C. 

albicans e C. tropicalis, apresentaram forte capacidade em 

aderir as células epiteliais, como ilustrado nas figuras 1C e 1D. 

Em um estudo realizado por Menezes et al., (2013) ao analisar 

a capacidade de aderência de isolados clínicos de Candida, 

incluindo C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis e C. glabrata. 

Foi observado que 79% dos isolados apresentaram propriedade 

de aderência, sendo as cepas de C. tropicalis as que 

apresentaram maiores níveis de adesão. Esses dados 

corroboram com nossos achados, onde em nossa pesquisa, 

cepas clínicas de C. tropicalis se destacaram na produção deste 

fator de virulência. 

 
Tabela 1: Avaliação da capacidade aderência a células epiteliais 

humanas e da capacidade de formação de biofilme de isolados 

clínicos de Candida spp. 
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Isolados Espécies 
Capacidade 
de aderência 

 Formação de 
biofilme 

LMM 01 C. glabrata -  Fraca 

LMM 02 C. glabrata -  Moderada 

LMM 03 C. tropicalis +  Forte 

LMM 04 C. parapsilosis -  Fraca 

LMM 05 C. glabrata -  Moderada 

LMM 06 C. orthopsilosis ++  Fraca 

LMM 07 C. norvegensis -  Fraca 

LMM 08 C. albicans +  Forte 

LMM 09 C. tropicalis ++  Fraca 

LMM 10 C. tropicalis ++  Moderada 

LMM 11 C. albicans +  Fraca 

LMM 12 C. glabrata +  Fraca 

LMM 13 C. tropicalis ++  Moderada 

LMM 14 C. albicans +  Fraca 

LMM 15 C. albicans ++  Moderada 

LMM 16 C. glabrata -  Fraca 

LMM 17 C. orthopsilosis -  Fraca 

LMM 18 C. tropicalis +  Moderada 

LMM 19 C. tropicalis -  Fraca 

LMM 20 C. albicans +  Moderada 

LMM 21 C. tropicalis -  Fraca 

LMM 22 C. glabrata -  Fraca 

LMM 23 C. parapsilosis +  Fraca 

LMM 24 C. parapsilosis +  Fraca 

LMM 25 C. tropicalis +  Moderada 

LMM 26 C. tropicalis +  Moderada 

LMM 27 C. tropicalis +  Moderada 
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LMM 28 C. tropicalis +  Moderada 

LMM 29 C. albicans +  Moderada 

LMM 30 C. albicans ++  Forte 

LMM 31 C. tropicalis +  Moderada 

LMM 32 C. tropicalis ++  Forte 

LMM 33 C. parapsilosis -  Fraca 

LMM 34 C. parapsilosis -  Fraca 

LMM 35 C. tropicalis +  Forte 

LMM 36 C. tropicalis ++  Moderada 

LMM 37 C. albicans +  Fraca 

LMM 38 C. tropicalis +  Moderada 

LMM 39 C. albicans +  Fraca 

LMM 40 C. albicans +  Moderada 

LMM 41 C. tropicalis ++  Moderada 

LMM 42 C. albicans +  Moderada 

LMM 43 C. parapsilosis +  Fraca 

LMM 44 C. albicans ++  Moderada 

LMM 45 C. albicans ++  Forte 

LMM 46 C. albicans ++  Moderada 

LMM 47 C. albicans ++  Forte 

LMM 48 C. albicans ++  Moderada 

LMM 49 C. albicans ++  Moderada 

LMM 50 C. albicans ++  Moderada 

Legenda: Laboratorio de Micologia Médica (LMM); Fraco (+); Forte (++); Sem 
aderência (-) para os ensaios de aderência.  

 

Figura 1: (A e B) fraca aderência; (C e D) forte aderência 
de leveduras do gênero Candida às células epiteliais 
coradas com azul de metileno (400x). 
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Fonte: Laboratório de Micologia Média (LMM/UFPE). 

 

Estudos mostram que a capacidade de aderência nas 

diversas espécies de Candida é diferente. Este fato explica por 

que alguns isolados colonizam mais frequentemente 

superfícies mucosas do que outros (TSUI et al., 2016). 

Adicionalmente podem ser observadas diferenças de adesão 

dentro de cepas de uma mesma espécie, pois a possibilidade 

de mudar o próprio fenótipo tem sido descrita em relação ao 

gênero Candida e pode modular alguns fatores de virulência, 

inclusive a aderência. Entretanto, os mecanismos que 

possibilitam esta mudança fenotípica ainda necessitam ser 

esclarecidos, é provável que estejam associados à riqueza de 

nutrientes e expressão de genes de adesinas ou de outras 

proteínas (TIMMERMANS et al., 2018). 

A B 

C D 
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A maioria dos estudos descreve a aderência de C. 

albicans a células epiteliais, mas outras espécies já começam 

a receber a mesma atenção. No estudo de Silva-Dias e 

colaboradores (2015) investigaram estas propriedades em C. 

albicans e Candida não C. albicans, mostrando que diferença 

individual entre as linhagens é extremamente dependente do 

substrato e das condições de crescimento utilizadas, além de 

estar relacionada com a composição da parede celular. Dados 

esses podem justificar a inespecífica capacidade dos nossos 

isolados clínicos em aderir a superfície de células hospedeiras. 

Nossos dados estão apoiados por Menezes e 

colaboradores (2013), que avaliaram a capacidade de 

aderência de 118 isolados clínicos de espécies de Candida, 

icluindo C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis e C. glabrata. 

Em um total de 93 (79%) isolados foi identificada a propriedade 

de aderência, sendo as cepas de C. tropicalis as que 

apresentaram maiores níveis de adesão.  

 

Capacidade de formação de biofilme in vitro 

Nossas análises foram realizadas com 48 horas e todos 

os isolados clínicos de Candida mostraram-se capazes, 

qualitativamente, de formar biofilmes com diferentes 

intensidades (Tabela 1). Visualmente foi observado a 

capacidade dos isolados clínicos em formar esse aglomerado 

de células, através da intensidade, caracterizando a presença 

do biofilme (Figura 2). Nossos resultados estão de acordo com 

Leite-Andrade et al., (2017), que relataram que o biofilme 

maduro por cepas clínicas de Candida ocorre em 48 horas. 

 

Figura 2: Ensaio para avaliação da produção de 

biofilme, por isolados de Candida spp., formado em 48h. 
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Fonte: Laboratório de Micologia Média (LMM/UFPE). 

 

Os ensaios para quantificação da produção do biofilme 

(Figura 3), foi analisado por meio de leitura em 

espectrofotômetro a 595 nm. Os valores de absorbância dos 

controles negativos foram subtraídos dos valores das cepas 

testadas para minimizar interferências potenciais e estão 

disposto na Figura 4. 

 

Figura 3: Ensaio para quantificação de biofilme 

formado em 48h utilizando cristal violeta a 0,4%. 
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Fonte: Laboratório de Micologia Média (LMM/UFPE). 

 

Figura 4: Formação de biofilme por isolados clínicos de 

Candida spp. em 48h. (p≤0,5) 

 
 

Dentre os isolados representados na Figura 4, em 

números, as cepas LMM02 C. glabrata, LMM08 C. albicans e 

LMM31 C. tropicalis se destacarm por apresentar a maior 

capacidade de produzir biofilme em 48h. Estatisticamente, não 
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há diferença significante entre o isolado LMM31 C. tropicalis e os 

isolados LMM02 C. glabrata, LMM08 C. albicans e LMM23 C. 

parapsilosis que também foram bons produtores deste fator de 

virulência, neste ensaio. Por outro lado, a cepa LMM01 C. 

glabrata foi a que menos produziu biofilme e é, estatisticamente, 

diferente da maioria dos outros isolados. 

Diversos estudos mostram que biofilmes formados por 

isolados clínicos de Candida não-Candida albicans 

apresentaram atividades metabólicas mais elevadas do que 

biofilmes produzidos por C. albicans. Capote-Bonato et al., 

(2018) mostram a interação do biofilme maduro de C. tropicalis 

com cateteres, elucidando os mecanismos envolvidos na 

formação de biofilme por esta especie. Na nossa pesquisa 

cepas clínicas de C. albicans e C. tropicalis se destacaram na 

produção deste fator de virulência. No entanto, cepas de C. 

glabrata apresentaram capacidade reduzida em formar 

biofilmes após 48h. 

Há relatos da afinidade de C. albicans em formar biofilme 

em diferentes superfícies de dispositivos médicos invasivos, 

enquanto biofilmes formados por C. tropicalis é mais relatado 

em superfícies de cateter (NOBILE et al., 2015; 

WEERASEKERA et al., 2016). Esses dados corroboram com 

nossa pesquisa, uma vez que todos os pacientes envolvidos 

nesse estudo faziam uso de dispositivos médicos invasivos. 

Em nosso estudo, com 48h, foi observado um 

aglomerado intenso de células de leveduras ao fundo da placa, 

caracterizando a aderência e formação do biofilme. Todos os 

isolados exibiram diferentes níveis de intensidade, quando 

comparado ao ensaio controle. Corroborando com nossos 

resultados, alguns trabalhos afirmam que diferentes cepas de 

uma mesma espécie são drasticamente diferentes na sua 
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capacidade de formar estes agregados celulares, indicando que 

cepas formadoras de biofilmes "fortes" e "fracos" podem existir 

dentro uma mesma espécie (LEITE-ANDRADE et al., 2017; 

MATTHEW et al., 2018).  

Quando falamos no cenário médico, Leite (2016) e Íñigo; 

Del Pozo (2018) afirmam que biofilmes fúngicos, sobretudo por 

leveduras, assumem grande importância devido a persistência 

do microrganismo no processo infeccioso e na capacidade de 

expressar resistência contra a maioria dos antifúngicos 

utilizados na rotina clínica. Sabe-se que nem todos os 

antifúngicos têm a mesma atividade contra os biofilmes 

desenvolvidos por Candida spp.. Como a capacidade de 

formação de biofilme de Candida é um determinante da 

mortalidade, é necessário melhor conhecimento deste fator de 

virulência fúngico no intuito em desenvolver novas estratégias 

terapêuticas. 

 

CONCLUSÕES  

 

 As espécies mais prevalentes isoladas de casos de 

candidíase invasiva em pacientes de UTI foram C. albicans 

(36%), seguida por C. tropicalis (34%) e C. glabrata (12%). 

 

 76% dos isolados apresentaram capacidade de aderência à 

células epiteliais e 24% não expressaram tal virulência. 

 Todos os isolados foram capazes de formar biofilme, 

inclusive os que não apresentaram perfil de aderência às 

células epiteliais. 

 

 Cepas que expressam forte aderência às células epiteliais 

nem sempre são formadoras de biofilmes. 
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RESUMO: O Brasil é um dos maiores consumidores de 
agrotóxicos do mundo devido a sua extensa produção agrícola. 
Para assegurar a alta produtividade, especialmente da soja 
geneticamente modificada (GMRR), usada na maioria das 
culturas, houve um aumento elevado do consumo de HBGs - 
Herbicidas à Base de Glifosato (N-fosfonometil-glicina), um dos 
20 tóxicos mais utilizados no país. São crescentes as dúvidas 
sobre a seguridade deste herbicida, havendo associaçoes de 
seu uso extensivo com alterações da biota nornal humana e de 
patologias como atrasos do desenvolvimento neurológico em 
crianças, linfoma, mal de Alzheimer e de Parkinson, entre 
outras. A legislação brasileira estabelece os agrotóxicos que 
podem ser usados no país e as concentrações a serem 
aplicadas, mas, a escassa fiscalização e os descuidos no seu 
manejo extensivo são causas das concentrações superiores 
aos limites fixados nas matrizes ambientais. Objetivou-se nesta 
revisão, analisar trabalhos científicos sobre os benefícios e 
eventuais malefícios do uso do glifosato na agricultura. Os 
resultados permitiram concluir que existem evidencias de 
efeitos tóxicos dos HBGs na biota normal humana e fortes 
associações entre a exposição humana às altas doses de 
contaminações com as doenças citadas, entretanto, existe uma 
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vertente que insiste que esse agrotóxico é inócuo aos seres 
humanos e a microbiota ambiental. 
Palavras-chave: Glifosato. Biota Normal. Autismo. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A legislação brasileira conceitua os agrotóxicos como "os 

produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 

biológicos destinados ao uso nos setores de produção, 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas, e 

de outros ecossistemas, como também de ambientes urbanos, 

hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição 

da flora ou da fauna reservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos" (SANTOS; MACHADO, 2015).  

Na década de 1950 a produção agrícola no Brasil sofreu 

drásticas mudanças pela incorporação de novas tecnologias 

que visavam à cultura extensiva com alta produtividade 

envolvendo o uso intensivo de agrotóxicos, com a finalidade de 

controlar doenças e pragas dos vegetais e aumentar o 

rendimento agrícola. A introdução de sementes geneticamente 

modificadas aumentou significativamente o uso de agrotóxicos 

com forte efeito tóxico, visto que para manter sua alta 

produtividade essas culturas necessitam do extermínio de todas 

as ervas daninhas (SANTOS; MACHADO, 2015). 

Entre os novos agrotóxicos se destaca o glifosato (N-

fosfonometil-glicina), um organofosforado que elimina grande 

diversidade de plantas independente da espécie ou da parte do 

vegetal. É amplamente usado em numerosas culturas agrícolas 

de grande interesse econômico em todo o mundo além da soja, 

como milho, trigo e arroz. No mercado, o glifosato é oferecido 

em várias formulações denominadas genericamente como 
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HBGs Herbicidas à Base de Glifosato, e entre eles o principal e 

mais usado é o Roundup® (CANNATI, 2017).  

Atualmente o Brasil ocupa o terceiro lugar mundial em 

área cultivada com soja linhagem GMRR (soja geneticamente 

modificada (GMRR) BRS 244 RR), totalizando 11,5 milhões de 

hectares. A soja GMRR possui resistência ao herbicida glifosato 

e foi obtida pela introdução, juntamente com a região t-DNA e o 

gene marcador de seleção, do gene correspondente à isoforma 

da enzima EPSPS (5- enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase; 

E.C. 2.5.1.19, CP4 EPSPS), com peptídio sinal da via do 

chiquimato, resistente ao glifosato, mantendo ativa a via 

biossintética de aminoácidos aromáticos nas plantas (BOHM, 

2013). 

O parecer da Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA) mostrou 

que mundialmente o perfil da produção agrícola de grãos 

alcançou 2.915,1-2.859,6 milhões de hectares correspondendo 

ao armazenamento de 793,0 - 795,7milhões de toneladas 

métricas, sendo esses dados uma estimativa da safra de 2016 

- 2018. No Brasil, o estado do Mato Grosso é o maior produtor 

de soja, produtividade que em 2017 foi de 31.887 milhões de 

toneladas com área plantada de 9.519 milhões de hectares, ou 

seja, uma produtividade equivalente de 3.350 kg/ha (CONAB - 

maio/2018). Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás são também 

importantes produtores, e juntos concentram 67% da safra 

nacional. Em 2017 a produção dos quatro estados atingiu o 

recorde de 232 milhões de toneladas no país (SEAPA, 2017; 

EMBRAPA, 2018).  

Após a sua introdução comercial em 1974, o glifosato 

rapidamente se tornou o principal agrotóxico no mercado global 

de agroquímicos. As vendas aumentaram exponencialmente 

desde 1996, após a introdução de novas variedades de culturas 
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“Roundup Ready” tolerantes ao glifosato, são elas: milho, soja, 

canola, algodão, beterraba sacarina e alfafa, geneticamente 

modificadas e resistentes ao Roundup. A onipresença do 

glifosato nos alimentos, água e ar significa que é ingerido com 

frequência e é regularmente encontrado na urina humana em 

níveis de 1 a 10 µg / L (ANDRIGHETTI et al., 2014; 

LANDRIGAN; BELPOGGI, 2018; EMBRAPA, 2018).  

Nas lavouras de soja entre outras (milho, arroz, e trigo), 

o glifosato e suas diferentes formulações são empregados 

mundialmente de forma massiva (5.5 litros/ hectare). A 

produção de soja no mundo atingiu o valor de 336.699 milhões 

de toneladas em uma área plantada de 124.580 milhões de 

hectares (USDA - 24/05/2018).  

Um tema muito discutido é o impacto na saúde dos 

agricultores em contato direto e dos consumidores de produtos 

que o receberam diante dos níveis de aplicação de glifosato 

(ANDRIGHETTI et al., 2014; RIBEIRO et al., 2016). São 

escassos os dados que quantificam o tempo necessário para 

que ocorra um efeito na saúde do homem após o contato com 

os HBG’s. Percebe-se incentivo governamental para seu uso, 

no entanto se observa falta de atenção apropriada no 

manuseio, mesmo com uma vasta legislação que regulamenta 

a aplicação dos herbicidas e especificamente dos glifosatos 

(ANDRIGHETTI et al., 2014; LANDRIGAN; BELPOGGI, 2018).  

Dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) mostram que em 2013 

foram vendidos 495.764,55 toneladas de ingredientes ativos de 

pesticidas e destes, 303.573,23 toneladas foram de 

ingredientes ativos de herbicidas, incluído o glifosato. A 

aplicação dos agrotóxicos é realizada por pulverização com 

tratores e aviões em grandes áreas de monocultura de forma 

que os agrotóxicos são distribuidos nas hervas danhinas, mas 
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também nas matrizes ambientais (solo, água superfical, 

subterrânea e de chuva, ar e alimentos). Tais poluições 

intencionais contaminam os alimentos agrícolas e atingem os 

trabalhadores rurais, os moradores do entorno e até o 

consumidor. Esse modelo de produção gera numerosas 

situações complexas de risco e “acidentes rurais” que desafiam 

as ações de vigilância em saúde e suas metodologias 

(RIBEIRO et al., 2016; PIGNATI et al, 2017). 

No corpo humano e animal, os pesticidas são 

metabolizados e excretados ou bioacumulados na gordura 

corporal, entre outras vias de armazenamento, e podem causar 

efeitos agudos ou crônicos. Os numerosos efeitos negativos 

para a saúde associados à pesticidas químicos incluem 

sintomas dermatológicos, gastrointestinais, neurológicos, 

respiratórios, reprodutivos, endócrinos e carcinogênicos. Ainda 

a alta exposição ocupacional acidental ou intencional aos 

pesticidas resultam em internação e muitas vezes em morte 

(NICOLOPOULOU-STAMATI et al., 2016).  

No Brasil a atual Lei dos Agrotóxicos(Lei nº 7.802, de 11 

de julho de 1989), regulamentada pelo Decreto n.º 4.074 de 4 

de janeiro de 2002, estabelece que: “fica proibido o registro de 

agrotóxicos, seus componentes e afins que revelem 

características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, 

de acordo com os resultados atualizados de experiências da 

comunidade científica.” Ou seja, a legislação estabelece que a 

“identificação do perigo” de possivelmente causar mutações e 

câncer é suficiente para que o produto não seja registrado e não 

habilitado seu uso, portanto, proibido no Brasil (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017).  

Porém, circula nas esferas governamentais a 

possibilidade de aprovar o Projeto de Lei n.º 6.299/2002, 

denominado popularmente “Pacote do Veneno”, que promove e 
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facilita o uso de agrotóxicos, justificando com informações 

insuficientes, os possíveis efeitos perigosos que seu uso pode 

ter na população usuária e não cita a enorme dispersão 

ambiental desses tóxicos. A mudança proposta do nome 

“agrotóxico” para “defensivo fitossanitário” já é uma atenuação 

explicita de seus possíveis efeitos tóxicos para o homem e a 

biota em geral. Os órgãos brasileiros ANVISA e IBAMA são os 

responsáveis por avaliar os impactos dos agrotóxicos sobre a 

saúde humana e ambiental assim como do seu registro que 

permite seu uso, e sugerem que no âmbito das doenças 

crônicas não transmissíveis e do câncer sejam feitas “análises 

de riscos” ao invés da “identificação do perigo” (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017).  

O glifosato teve destaque de uso no Brasil no período 

2012 – 2016 e continua hoje. É um herbicida sistêmico, não 

seletivo do grupo dos organofosforados (classificação 

toxicológica III – medianamente tóxico) e pós-emergente. Não 

seletivo porque afeta todos os tipos de plantas e em todas suas 

partes, e pós-emergente porque no seu manejo, o plantio da 

cultura de interesse é realizada após a emergência de plantas 

daninhas e antes que essas interfiram no desenvolvimento da 

cultura. No homem exerce efeito toxicológico pelo contato com 

a pele, por ingestão ou por inalação; com sérias implicações á 

saúde cujos graus e consequências são amplamente discutidos 

sem chegar a conclusões objetivas e seguras (FARIAS, 2013).  

Seneff (2015) considera possível que pela ampla 

distribuição do Glifosato (alimentos, água, solo e ar), até 2025, 

50% da população infantil apresentará TEA (Transtorno do 

Espectro Autista), ou seja, um em cada duas crianças será 

autista. A mesma autora cita sérios riscos para as mulheres 

grávidas e para os fetos em desenvolvimento (BEECHAM; 

SENEFF, 2018).  
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O presente trabalho de revisão teve como objetivo 

elucidar alguns aspectos da discussão sobre  os efeitos 

benéficos e maléficos do glifosato na saúde humana e 

ambiental.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 A revisão bibliográfica sistemática é uma forma de 

pesquisa que utiliza a literatura para obter dados sobre um 

determinado tema, sendo útil para a integração de informações 

de um conjunto de estudos realizados separadamente que 

podem apresentar resultados conflitantes ou coincidentes para 

auxílio de investigações futuras (SAMPAIO; MANCINI, 2007). A 

pesquisa buscou responder às seguintes perguntas 

condutoras: a- “Porque a agricultura moderna é dependente dos 

agrotóxicos”? b-“Qual o efeito do glifosato na saúde humana”?.  

 Essa escolha é justificada pelo grande número de artigos 

científicos publicados em prós e em contras de seu uso, em 

diversos periódicos sobre o tema nas plataformas: NCBI, 

PubMed e Researchgate. Para a busca, foram utilizadas 

combinações de palavras-chave: agrotóxicos, defensivos 

agrícolas; glifosatos, GBHs, TEA. Optou-se por selecionar 

trabalhos nos idiomas inglês e português, com delineamento 

experimental e resultados satisfatórios, publicados nos últimos 

cinco anos, garantindo um levantamento bibliográfico 

atualizado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 - Glifosato (glifosato (N-(fosfonometil) glicina)) 
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 A molécula do glifosato (N-fosfonometil-glicina) pertence 

ao grupo químico dos derivados da glicina, de fórmula 

molecular C3H8NO5P (fig. 1). Foi sintetizada em 1950 por Henri 

Martin da Cilag, dono de uma pequena companhia farmacêutica 

Suíça e somente foi testada como herbicida em 1970 por John 

E. Franz da empresa Monsanto Corp. (St. Louis, MO, USA). Em 

1974, o glifosato foi formulado comercialmente e registrado 

como Roundup® pela Monsanto. Introduzido na agricultura 

mundial evidenciou elevada eficácia sobre as “ervas-daninhas” 

e também efeito nas plantas perenes (folhas e raízes), 

impedindo seu crescimento e superando as expectativas 

(MONSANTO CO, 2015; CATATONIA, 2017).  

A glicina, molécula que forma parte do glifosato, é o mais 

simples dos aminoácidos e forma naturalmente quelatos com 

cátions, com efeitos nos processos biológicos que auxiliam na 

absorção de minerais no intestino, enquanto que não se ligam 

excessivamente com os minerais necessários às reações 

enzimáticas. Quando um componente passa a imitar a glicina 

no cérebro pode ocorrer quelação, ou combinação de um metal 

que passa a fazer parte de um composto do ciclo Glutamato-

Glutamina que se relacionaria com uma aparente disfunção no 

autismo (BEECHAN; SENEFF, 2015). Na figura 1, se 

apresentam a formação do glifosato por adição do grupo 

fosfometil na molécula de glicina.  

Figura 1: Obtenção da molécula de glifosato por adição do 

grupo fosfometil na molécula de glicina. 
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Fonte: (BEECHAM; SENEFF, 2015). 

 

A formulação mais usada do glifosato recebe o nome 

comercial Rondup®, e existem muitos produtos genéricos. No 

Brasil, a formulação comercial de Rondup® consiste em 36% 

do sal isopropilamínico de glifosato (ingrediente ativo) e 18% de 

polioxietilenamina (POEA-surfactant, CAS N ° 61791-26-2). A 

fórmula com surfactante predomina em todo mundo por 

melhorar a efetividade do herbicida (SILVA, 2013).  

O sal isopropilamínico do Roundup®, agente tensoativo 

não iônico  favorece a penetração do glifosato na cutícula da 

planta e facilita a ação nas membranas celulares aumentando 

a lipossolubilidade da molécula. As diferenças importantes na 

toxicidade das preparações comerciais de glifosato de grau 

analítico vêm sendo descritas e se atribuí uma possível 

associação entre os componentes das formulações comerciais 

e os seus efeitos (KWIATKOWSKA; HURAS; BUKOWSKA, 

2014; WEBSTER; SANTOS, 2015; GRESS et al., 2015). 

Considerando que o Brasil é o maior consumidor mundial 

de agrotóxicos, a liderança do Roundup® pode ter 

consequências desastrosas, com fortes impactos na saúde. O 

glifosato atua bloqueando a atividade da enzima 5-

enolpiruvilshikimate-3-fosfato ou EPSP-Sintase essencial na 
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via metabólica do ácido chiquimato. Essa enzima é responsável 

pela produção do corismato, intermediário na biossíntese de 

aminoácidos essenciais como fenilalanina, tirosina e triptofano 

em plantas e em bactérias; a interrução desse caminho inibe á 

síntese dos aminoácidos citados, causando a morte de plantas 

pela sua ausência e de bactérias do ambiente e da biota normal 

humana e animal, que são afetadas do mesmo modo que as 

plantas (NICOLOPOULOU-STAMATI et al., 2016; CANNATI, 

2017). 

Diversas outras moléculas biologicamente ativas, além 

dos aminoácidos citados, dependem dos metabólitos da via do 

chiquimato como precursores para sua síntese, tais como 

serotonina, melatonina, melanina, epinefrina, dopamina, 

hormônio tireoidiano, folato, coenzima Q10, vitamina K e 

vitamina E. As plantas e as bactérias do intestino usam 

exclusivamente a via do chiquimato para produzir os 

aminoácidos citados. Por ser o glifosato um tóxico que 

interrompe essa via metabólica, além de ser um herbicida é 

também um agente antimicrobiano, que prejudica a biota 

intestinal normal (SAMSEL; SENEFF, 2015). 

Alguns autores destacam que o produto formulado com 

adjuvantes (surfactantes e compostos ativos) pode ser mais 

tóxico que o herbicida isolado (MESNAGE; BERNAY; 

SÈRALINI, 2013; DE LIZ OLIVEIRA CAVALLI, V. et al., 2013). 

No entanto, a Ficha de Informações de Segurança de Produtos 

Químicos elaborada em 2010 e revisado em 2015 pela 

Monsanto Brasil, assim como a OMS, classifica o glifosato 

(Roundup Original®) como medianamente tóxico (classificação 

toxicológica III) e como produto perigoso ao meio ambiente 

(Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental II) (DE 

LIZ OLIVEIRA CAVALLI, V. et al., 2013).  
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Segundo a OMS (2016) a LD50 oral do principio ativo 

puro de glifosato varia de 1.950 a 5.000 mg/k.g de massa 

corporal para camundongos, ratos e cabras sendo uma 

toxicidade relativamente baixa, atribuída à bioquímica de ação 

do glifosato que bloqueia a ação da enzima EPSP-Sintase, o 

qual confirma sua classificação toxicológica mediana/baixa. No 

Brasil, a ANVISA) classifica tanto o princípio ativo glifosato 

quanto o seu sal de isopropilamina como pouco tóxicos 

incluídos na classe IV (ANVISA, 2017; FARIAS, 2013).  

Atualmente a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e a 

Comissão Europeia (EC), entre outras instituições, concordam 

que, se aplicado corretamente, seguindo as recomendações de 

uso, o glifosato não representa risco para a saúde humana, 

fauna ou meio ambiente (MONSANTO, 2018). De acordo com 

essa abordagem, aparentemente os perigos do glifosato e de 

suas formulações residem no excesso da quantidade usada. 

Nada se diz sobre a capacidade de acumulaçao e de sua 

biomagnificação no ambiente nem de sua solubilidade e 

capacidade de dispersão (FARIAS, 2013).  

 

3.2 Glifosato e a interação com microorganismos  

 

A poluição ambiental com HBGs é tema de discusões 

relevantes sobre os riscos de intoxicações e de genotoxicidade 

em humanos e no ambiente. Faltam trabalhos científicos sobre 

os efeitos dos glifosatos nas biotas normais do homem e 

ambiental. Alguns estudos mostram que o aumento ou 

diminuição de grupos microbianos específicos da biota normal 

humana e ambiental varia com as concentrações do HGBs e as 

condições ambientais, como disponibilidade de O₂ molecular, 

pH e temperatura.  



GLIFOSATO E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

973 
 

Shehata et al. (2014) estudaram a ação antimicrobiana 

do HGBs sobre bactérias em meio de cultura com várias 

concentrações de glifosato, e destacaram associações com a 

concentração do herbicida: a maioria das bactérias patogênicas 

foram resistenes ao glifosato, enquanto a maioria das benéficas 

variavam entre resistência moderada e altamente suscetível, 

sugerindo uma tendência do glifosato em reduzir espécies 

benéficas, e dessa forma contibuindo com a perda da 

diversidade na biota normal e favorecendo o estabelecimento 

de uma microbiota intestinal seletiva, descrita como hiper-

ocidentalizada por pesquisadores que estudam possíveis 

efeitos da microbiota intestinal no autismo. Trabalhos 

semelhantes contribuem com o entendimento das ações tóxicas 

do glifosato e seus derivados em humanos (BEECHAM; 

SENEFF, 2015).  

Lima (2014) cita que numerosos cientistas reconhecem 

que o Rondup® exerce efeito negativo sobre a microbiota 

autoctona em humanos, animais e no ambiente, tanto na 

benéfica como as potencialmente patogênicas. Lima e 

colaboradores (2014) utilizaram a bactéria P.aeruginosa 

ATCC®15442, um patógeno oportunista de veiculação hídrica e 

avaliaram seu crescimento em condições anaeróbias e 

aeróbias em ecossistema aquoso e observaram que na 

presença de oxigênio molecular, concentrações de glifosato 

(Rondup®) superiores a 84,5 ppm interferiram no crescimento 

de P.aeruginosa, enquanto nas mesmas concentrações 

favoreceram o crescimento anaeróbio planctônico. 

Simultaneamente, em condições aeróbias o herbicida 

favoreceu um ligeiro crescimento de biofilmes microbianos de 

maneira dependente da concentração até 84,5 ppm, e 

verificaram que concentrações de 169 ppm causaram redução, 

enquanto em anaerobioses os biofilmes tiveram seu 
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crescimento favorecido, independentemente da concentração 

do herbicida. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Shehata et al., (2014) ao testarem bactérias em meio de cultura 

com várias concentrações de glifosato observando que a 

maioria das patogênicas era resistente, enquanto as benéficas 

oscilavam entre pouca e alta suscetibilidade.  

Um impacto importante do glifosato na microbiota do 

ambiente ocorre sobre os ciclos biogeoquímicos, com 

interferências no solo e nas águas no desenvolvimento das 

bactérias fixadoras de nitrogênio e, no geral, dos ciclos do 

nitrogênio e do enxofre, responsáveis pela disponibilização 

desses nutrientes minerais às plantas para a síntese de 

proteínas e, fazer parte da cadeia alimentar; ainda intervem na 

reciclagem natural de muitos outros elementos químicos 

essenciais para homeostase da biota (CARLOS et al., 2013; 

BORSOI et al., 2014; CANNATI, 2017).  

 

3.3 Glifosato e a saúde humana  

 

Na grande discussão mundial sobre os impactos à saúde 

causados pelos agrotóxicos e em especial o glifosato, vários 

cientistas defendem seu uso, pois afirmam que seus resíduos 

no ambiente são mínimos e que não há evidências dos males a 

saúde que poderiam provocar. Nos humanos, vários trabalhos 

indicam que o glifosato produz graus variados de toxicidade, 

desde simples suores até a morte, e são crescentes os estudos 

que relacionam os agrotóxicos com doenças como depressão, 

suicídios, má formação congênita, mal de Parkinson, cânceres, 

problemas cardíacos, dificuldade de aprendizagem em crianças 

e autismo (MATA; FERREIRA, 2013; SAMSEL; SENEFF, 2015; 

CANATTI, 2017).  
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Ribeiro et al. (2016) destacam que esse tipo de contato 

pode resultar em intoxicações agudas e às vezes crônicas pelos 

longos tempos de exposição aos herbicidas que podem atuar 

como agentes teratogênicos, mutagênicos, cancerígenos e 

desreguladores endócrinos (etiologicamente associados com 

Linfoma Não-Hodgkin) e distúrbios reprodutivos. Entre suas 

ações tóxicas, interrompem os ciclos Glutamato-Glutamina 

causando atrasos no neurodesenvolvimento, como visto em 

portadores de TEA, cujos índices de incidência juntamente com 

sintomas de Alzheimer foram relacionados com o aumento da 

utilização desses herbicidas em plantações de milho e soja, 

visto que os sintomas mais acentuados ocorreram em 

indivíduos com residências próximas dos plantios (BEECHAN; 

SENEFF, 2015; SAMSEL; SENEFF, 2018).  

Descobertas ainda preliminares sobre a ação do 

Roundup em leitões sugerem que em doses consideradas 

seguras pela legislação (equivalentes à IDA (Ingestão Diária 

Aceitável e IDA = 0,05 mg.Kg-1.d-1), exposição em tempo 

relativamente curto (desde a gestação até 13 semanas após o 

desmame) podem alterar o desenvolvimento sexual, causar 

efeitos genotonotóxicos e modificar a biota bacteriana intestinal; 

os autores observam que o tempo considerado, da gestação ate 

13 semanas após o desmame, corresponde a 18 anos de uma 

pessoa (LANDRIGAN; BELPOGGI, 2018). Outro estudo 

demonstrou que a exposição materna, durante a gravidez e 

lactação, aos HBGs em ratos afetou o sistema nervoso central 

da prole prossivelmente por alterações nos sistemas de 

neurotransmissores que regulam a atividade locomotora e a 

ansiedade (CANATTI, 2017).  

Os efeitos do glifosato sobre o neurodesenvolvimento em 

embriões de vertebrados juntamente aos achados clínicos e 

neurocomportamentais em proles de ratos nascidos de ratas 
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expostas ao glifosato geram preocupação crescente com o uso 

extensivo desse agrotóxico e suas consequências na saúde 

humana, ainda quando empregado nas concentraçoes 

permitadas. Defeitos neurais e malformações craniofaciais em 

humanos foram relatados em regiões com uso extensivo de 

HBGs (CARRASCO, 2012; GALLEGOS et al.,2016).  

Shelton et al. (2014), em um estudo de caso-controle 

com base populacional avaliaram, na Califórnia (EUA), 

mulheres gravidas residentes nas próximidades de áreas 

agrícolas com aplicação de agrotóxicos organofosfatados, 

organoclorados, piretróides e carbamatos e acharam 

associações com transtornos do espectro autista (TEA) e atraso 

no desenvolvimento (AD) (CHARGE).   

A proximidade aos organofosfatos em algum momento 

da gestação foi associada a um aumento do risco de 60% para 

TEA, sendo maior para exposições no terceiro trimestre 

gestacional. Os filhos de mães que residiam perto de zonas com 

aplicações de inseticidas piretróides antes da concepção ou 

durante o terceiro trimestre apresentaram maior risco para TEA 

e AD, e o risco de AD foi aumentado com as aplicações dos 

carbamatos, mas não foi identificado nenhum período 

vulnerável e específico. Esses resultados fortalecem outros 

achados que ligam os distúrbios do desenvolvimento 

neurológico com exposição a pesticidas organofosfatados em 

gestantes, além de fornecer novos resultados de associações 

entre ETA e AD a piretróides e carbamatos (CANNATI, 2017). 

 Sansel e Seneff (2015) argumentam uma ligação entre a 

exposição prolongada ao glifosato em baixas concentrações 

com um espectro extremamente amplo de doenças: diabete, 

obesidade, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, edema 

pulmonar, insuficiência adrenal, hipotireoidismo, Esclerose 

Lateral Amiotrófica, doença de Parkinson, doenças priônicas, 
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lúpus, doença mitocondrial, defeitos do tubo neural, 

infertilidade, hipertensão, glaucoma, osteoporose, doença 

hepática gordurosa e insuficiência renal.  

Mesnage e Antoniou (2018) desacreditaram as 

conclussões de Sansel e Seneff (2015) sobre a exposição 

prolongada ao glifosato com as doenças citadas pela falta de 

dados experimentais que confirmem que a incorporação 

errônea de glifosato no lugar da glicina possa causar o 

enrolamento incorreto da cadeia polipeptídica e uma bioquímica 

celular aberrante que levem a uma patologia, entre outros 

questionamentos.  

Essas dicussões que perduram ao longo do tempo 

enquanto se continua usando cada vez mais os HGBs mantem 

as expectativas sobre seus efeitos e justificam pesquisas 

científicas mais elaboradas que levem a respostas objetivas e 

melhor definidas.  

 

CONCLUSÃO 

 

A introdução de culturas geneticamente modificadas de 

alta produtividade estimulou o uso de agrotóxicos potentes em 

forma massiva e favoreceu seu acúmulo no ambiente, 

contaminando solo, ar, água, homens e animais. No homem, 

vegetais e microorganismos, tais contaminações provocam 

bloqueios de vias bioquímicas importantes acarretando 

variadas patologias degenerativas. Embora existam diversos 

trabalhos científicos amplamente reconhecidos, são ainda 

necessários outros com maiores evidencias de seus efeitos, 

porque estudos aqui citados entre outros, defendem o uso de 

glifosato, apontando sua seguridade diante da classificação 

oficial no Brasil e em outros países como medianamente tóxica 

ou pouco tóxica do glifosato. Ainda observa-se forte influência 
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econômica das empresas produtoras para a manutenção de 

seu uso, incluindo exuberante e agressiva propaganda. 
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RESUMO: As infecções relacionadas a saúde tem aumentado 
consideravelmente nas UTIs, sobretudo as candidemias. 
Espécies de leveduras do gênero Candida têm estado 
envolvidas de forma crescente na etiologia desta micose 
expressando fatores de virulência, como biofilmes, os quais 
fortalecem a adesão aos tecidos infectados ou a superfícies 
inertes, promovendo resistência aos tratamentos e recidivas. 
Neste sentido, a conduta terapêutica adequado pode minimizar 
os danos causados por esta infecção. Desta forma, o objetivo 
deste estudo foi diagnosticar a ocorrência de candidemia em 
pacientes internados na UTIs de hospitais públicos da cidade 
do Recife-PE, avaliar a virulência e determinar o perfil de 
susceptibilidade antifúngica. Foram realizadas coletas de 
sangue venoso em 27 pacientes, para realização do diagnóstico 
micológico. Foi avaliada a capacidade de formação de biofilme 
por método colorimétrico e  o perfil de susceptibilidade 
antifúngica frente à anfotericina B; caspofungina e fluconazol. 
Os agentes etiológicos isolados foram: C. parapsilosis, C. 
albicans, C. guilliermondii, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei e 
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C. famata, as quais apresentaram padrões de biofilmes 
variáveis. Quanto ao perfil de susceptibilidade, todos isolados 
foram sensíveis à anfotericina B, exceto um isolado resistente 
de C. glabrata. Quanto a eficácia da caspofungina e fluconazol, 
todos isolados se apresentaram sensíveis. Portanto, o 
conhecimento a cerca principalmente da espécies emergentes 
na candidemia, viabilizou o diagnóstico e a adequada conduta 
terapêutica ao paciente. 
 
Palavras-chave: Candida. Biofilmes. Antifúngico 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas ultimas décadas, as infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) tem aumentado substancialmente, 

sobretudo as de etiologia fúngica. Essas infecções por sua vez, 

acarretam elevados índices de morbidade e mortalidade, sendo 

frequentes em pacientes graves internados em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI) (PADOVEZE, et al.2014; NOGUEIRA, 

et al 2014).  

O aumento das condições que induzem à internação de 

indivíduos cada vez mais graves e imunocomprometidos, 

somado ao surgimento da resistência a antimicrobianos, 

confere às IRAS especial relevância para a saúde pública. 

(PADOVEZE, et al.2014) 

Dentre as infecções fungicas, as candidemias vem 

ocupando lugar de destaque entre esse grupo de pacientes, 

associado a esse aumento, espécies de  Candida albicans e 

outras espécies Candida não-Candida albicans como C. 

parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. 

guilhermondii e C. lusitaniae têm estado envolvidas de forma 
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crescente na etiologia desta micose (MORENO-LOAIZA, et al. 

2017; BASSETTI, et al. 2014).  

Durante o processo de estabelecimento da candidemia, 

a levedura participa ativamente, expressando diversos fatores 

de virulência, o que acaba por favorecer a patogênese desta 

infecção. Entre esses fatores, destacam-se produção de 

enzimas extracelulares, dimorfismo, síntese de hemolisinas, 

capacidade de adesão e formação de biofilmes (NETT, 2016). 

Os fatores de virulência são determinados geneticamente, 

porém expressos pelos microrganismos quando submetidos a 

certas condições, tais como teor nutricional, atmosfera de 

oxigênio e temperaturas adversas. Essas condições são 

específicas para cada microrganismo e podem variar intra e 

interespecificamente (DORIA et al., 2016).  

Desta forma, a expressão de fatores de virulência está 

fortemente relacionada à gravidade clínica dos pacientes e a 

procedimentos invasivos como o uso de cateter venoso central, 

sonda vesical, ventilação mecânica, uso de 

imunossupressores, período de internação prolongado, 

prescrição de antimicrobianos, bem como o próprio ambiente 

das UTI´s; que favorecem uma seleção natural de 

microrganismos, e a colonização por espécies de Candida 

resistentes (BASSETTI, et al. 2017; VIEIRA et al., 2017). 

Desta forma, a severidade das doenças de base e suas 

consequências no estado geral dos pacientes de UTIs, 

associada os diversos graus de imunossupressão, tornam esse 

indivíduos mais susceptíveis a essas infecções, sobretudo por 

espécies de leveduras. O potencial de virulência dessas 

leveduras, se traduz a partir da capacidade deste 

microrganismo na adesão, infecção e promoção da doença 

localizada ou disseminada. Neste contexto, o evento inicial de 



INFECÇÕES FÚNGICAS RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 
VIRULÊNCIA E SUSCEPTIBILIDADE  

984 
 

adesão às células do hospedeiro é considerado a etapa inicial 

na patogênese das candidemias (Bennett, et al. 2018).  

Ademais, espécies de Candida possui a habilidade de 

formar estruturas multicelulares conhecidas como biofilmes, os 

quais fortalecem a adesão aos tecidos infectados ou a 

superfícies inertes como dos dispositivos médico-invasivos, 

promovendo resistência aos tratamentos e recidivas 

(CAVALHEIRO et al, 2016; VIVEK, et al.2015; DORIA et al., 

2016). Os biofilmes representam o mais prevalente tipo de 

crescimento microbiano na natureza e são cruciais para o 

desenvolvimento de infecções fúngicas, estando associados 

com alto nível de resistência aos antifúngicos e às defesas do 

hospedeiro. Infecções causadas por Candida em grande parte 

estão relacionadas com a formação destas estruturas 

igualmente consideradas como fator de virulência (PIERCE, eta 

al. 2015; TURAN et al. 2018). 

 A exposição aos fatores de risco relacionados à 

candidemia pode ser controlada através da avaliação de fatores 

de virulência, bem como do perfil de susceptibilidade dos 

agentes etiológicos aos antifúngicos disponíveis no mercado. 

Desta forma, a realização de testes de susceptibilidade 

antifúngica possibilita a escolha do tratamento adequado, torna-

se essencial na conduta clínica (PAIS  et al, 2016; 

AALASTRUEY-IZQUIERDO, et al. 2015; CLSI, 2012; CLSI, 

2008;).  

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi diagnosticar a 

ocorrência de candidemia em pacientes internados na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais públicos da cidade do 

Recife-PE, avaliar a virulência e determinar o perfil de 

susceptibilidade antifúngica dos isolados. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS CLÍNICAS  

 Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

seres humanos do Centro de Ciências da Saúde da UFPE 

(Plataforma Brasil-CAAE 01847812.0.0000.5208), as coletas 

foram realizadas em pacientes internados em Unidades de 

Terapia Intensiva de hospitais públicos da cidade do Recife-PE 

de acordo com solicitação médica. Três amostras de sangue 

venoso foram coletadas em dias consecutivos, assepticamente 

por punção venosa em tubos Vacutainer ® com EDTA e 

posteriormente, acondicionadas em tubos contendo meio Brain 

Heart Infusion-BHI para diagnóstico laboratorial micológico.  

 

REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MICOLÓGICO  

 Após a obtenção das amostras, foram preparadas 

lâminas sem adição de corante ou clarificante e, quando 

necessário, coradas com Giemsa. Concomitantemente, as 

amostras clínicas foram semeadas em duplicata na superfície 

do meio ágar Sabouraud (DIFCO) adicionado de 50 mg/L de 

cloranfenicol contido em placas de Petri, mantidas à 

temperatura de 30º C e 37º C por até 15 dias para isolamento 

do agente etiológico. Após o surgimento das colônias, estas 

foram purificadas e identificadas de acordo com a taxonomia 

clássica e espectrometria de massa MALDI TOF.  

  

PURIFICAÇÃO DOS ISOLADOS 

Para purificação dos agentes etiológicos, foram 

colocados fragmentos da colônia em água destilada esterilizada 

suplementada de 50 mg/L cloranfenicol. Desta suspensão, 0,2 

mL foram semeados por estria na superfície do meio SDA com 
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antibiótico contido em placas de Petri. Posteriormente, as 

unidades formadoras de colônias foram repicadas para tubos 

de ensaio contendo o mesmo meio, para posterior identificação.  

 

IDENTIFICAÇÃO DOS ISOLADOS CLÍNICOS  

A identificação foi realizada através das características 

macroscópicas, microscópicas e fisiológicas das culturas 

(identificação morfofisiológica) segundo Barnett et al. (2000). 

Os isolados fúngicos tiveram ainda sua taxonomia confirmada 

através da espectrometria de massa MALDI TOF (PULCRANO 

et al, 2012; PUTIGNANI et al 2010; VEEN et al 2010). 

 

IDENTIFICAÇÃO PROTEÔMICA POR MALDI-TOF MS  

Os isolados foram submetidos à análise direta por 

espectrometria de massa (MALDI-TOF; MALDI Autoflex, 

BrukerDaltonics, Bremen, Germany). O cultivo e manutenção 

dos isolados foram em meio de cultura Dextrose Peptona 

Extrato de Levedura (YEPD). Para padronização células da 

bactéria Escherichia coli, foram utilizadas como calibrante, 

cultivadas e mantidas em meio ágar Luria-Bertani (LB), ainda, 

foi cultivado em YEPD e incorporado nas análises Trichophyton 

rubrum controle externo.  

A partir do cultivo celular, foi realizado o procedimento de 

extração proteica, onde foi adicionado 300µL de água em cada 

microtubo (1,5mL) e transferido uma alíquota do microrganismo 

para o tubo, seguida de agitação por vórtex. Foi adicionado 900 

µL de Etanol e agitado por vórtex completamente, em seguida 

as amostras foram centrifugadas a 6000 rpm por 5 minutos. 

Todo o excesso de etanol foi removido e foi adicionado 50µL de 

ácido fórmico a 70% e homogeneizado, logo em seguida foi 

adicionado 50µL de acetonitrila a 100% e, agitado em vórtex 
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completamente. A amostra foi centrifugada a 6000 rpm por 5min 

e partir daí, 1µL do sobrenadante foi colocado sobre os 48 anéis 

da placa de aço; após secagem rápida, foi adicionado 1µL ácido 

α-ciano-4-hidroxicinâmico-CHCA e deixado secar a 

temperatura ambiente. 

      As amostras foram cristalizadas em temperatura ambiente 

(20 ± 2°C) e transferidas em duplicata para testar a 

reprodutibilidade do isolado. Os espectros para determinação 

do perfil protéico dos isolados foram obtidos através de um laser 

de nitrogênio (337nm). A variação de massa entre 2.000 a 

20.000 Da foi registrado usando modo linear com pulso de 104 

ns em uma voltagem de +20 kV. Espectros finais foram gerados 

através da soma de 20 tiros de laser acumulados por perfil e 50 

perfis produzidos por amostra, levando a um total de 10.800 

disparos de laser somados por espectro. A lista de picos obtidos 

foi exportada ao software Biotyper™ (Biotyper system, versão 

3.0) onde as identificações finais foram alcançadas. 

Identificação através do software Biotyper™ foi baseada 

apenas na presença ou ausência de cada pico no espectro, 

fornecendo um score de identificação para cada microrganismo 

identificado.  

 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE FORMAÇÃO DE 

BIOFILME 

A avaliação da capacidade de formação de biofilme foi 

realizada utilizando o método visual descrito por Pfaller et al. 

(1995). Os isolados foram semeados em meio ágar Sabouraud 

contido em placas de Petri e mantidas a 35ºC por 24 horas. 

Posteriormente, foi realizada uma suspensão em salina com 

concentração final de 106 UFC/mL. Dessa suspensão, 20µl foram 

inoculados em 180µl de ágar Sabouraud líquido contido nos 
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poços das microplacas, mantidas a 35ºC por 24h sem agitação. 

Em seguida, o conteúdo foi aspirado e os poços lavados com 

água destilada e sobre estes, adicionado o corante safranina 

para realização de avaliação de acordo com a intensidade da 

coloração.  

Para a interpretação visual, os poços com fraca coloração 

foram lidos como (1+), os de coloração mediana (2+ a 3+) e os 

fortemente corados (4+), representando respectivamente fraca, 

moderada e forte capacidade de formar biofilme 

respectivamente. 

 

TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO DE 

CÉLULAS PLANCTÔNICAS  

Os testes de sensibilidade antifúngica in vitro foram 

realizados de acordo com o protocolo descrito no documento 

M27-A3 e M27-S4 (CLSI, 2008/2012). Isolados Candida 

parapsilosis ATCC 22019 foi utilizado como controle. O meio de 

cultura utilizado foi o RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, EUA) com L-

glutamina e sem bicarbonato de sódio, pH 7,0 ± 0,1, com ácido 

morfolino propano sulfônico (MOPS; 0,165 mol.L-1; Sigma-

Aldrich). Os agentes antifúngicos utilizados foram o fluconazol 

(Pfizer) preparado em água deionizada, a anfotericina B (Bristol-

Myers Squibb) e a Caspofungina (Merck Sharp &amp; Dohme) 

todos diluídos em Dimetil-sulfóxido. 

As leveduras clínicas e isoladas dos instrumentos foram 

mantidas em meio SDA e incubadas a 35°C. As suspensões dos 

isolados foram preparadas em solução salina, e a densidade 

ajustada de acordo com a escala 0.5 de MacFarland em 90% da 

transmitância utilizando um espectrofotômetro a 530 nm. O 

volume do inóculo foi ajustado para 5,0 mL de solução salina 



INFECÇÕES FÚNGICAS RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 
VIRULÊNCIA E SUSCEPTIBILIDADE  

989 
 

esterilizada e, posteriormente, diluído em RPMI 1640 para uma 

concentração de 2-5x103 céls/mL. 

Para os testes de susceptibilidade, foram utilizadas placas 

de microtitulação planas de 96 poços (TPP; Trasadingen, Suíça). 

O inóculo foi adicionado aos poços com as drogas a serem 

testadas, e as placas serão incubadas a 35°C durante 24. 

As Concentrações Inibitórias Mínimas (CIMs) foram 

determinadas com inibição de 100% para anfotericina B e <50% 

em relação ao poço controle para o fluconazol e capofungina. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram obtidos 39 isolados provenientes de 27 pacientes, sendo 

16 do sexo feminino e 11 do sexo masculino, internados nas 

UTIs de Hospitais públicos de Recife – PE (Figura 1).  Nenhum 

dos pacientes avaliados tinha sido transferido de outro setor de 

internação nas 48 horas anteriores ao episódio de candidemia. 

As principais doenças de base apresentadas pelos pacientes 

com candidemia foram de origem cardiovascular, diabetes 

mellitus, neoplasias, hepatite e pancreatite. As condições de 

risco mais prevalentes foram uso de cateter venoso central, 

internação superior a 15 dias, uso de nutrição parenteral, 

procedimento cirúrgico, uso de antibióticos de amplo espectro 

e uso de medicações imunossupressoras como 

corticosteroides. 

O diagnóstico micológico foi baseado na presença de 

células de leveduras ovais e hialinas, isoladas e/ou brotantes 

na microscopia direta e no isolamento de Candida em cultura 

pura (Figura 2). 

De acordo com Carvalho (2014), candidíases invasivas 

em humanos são causadas por aproximadamente 17 espécies. 
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Entretanto, mais de 90% das infecções são atribuídas, 

basicamente a apenas cinco delas: Candida albicans, C. 

glabrata, C. krusei, C. parapsilosis e C. tropicalis. Nossos 

resultados confirmaram os achados destes autores, uma vez 

que estas espécies foram as mais frequentes como agentes de 

candidemia. Neste contexto, um estudos realizado na Colômbia 

revelou que espécie Candida não-C. albicans tem maior 

prevalência entre os isolados clínicos. (BASSETTI, et al. 2017; 

CORTÉS et al 2014). De uma forma geral, estes dados 

corroboram com nossos estudos, onde obtivemos um número 

superior de isolados de espécies Candida não- Candida 

albicans (72,8%) quando comparado a C. albicans (27,2%). 

 

Figura 1. Espécies identificadas a partir de amostras clínicas 

de pacientes com candidemia internados em Unidades de 

Terapia Intensiva. 

 
 

Quanto à capacidade de formação de biofilme, 12 isolados 

foram capazes de formar biofilmes fortes, seis isolados 
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apresentaram biofilmes moderados, 18 isolados revelaram 

fraca capacidade de formação de biofilme e três isolados 

apresentaram ausência de biofilmes (Figura 3 e 4). 

SACHIN et al.(2014) compararam a produção de biofilme 

de diferentes espécies de leveduras isoladas em diferentes 

materiais, as amostras de C. parapsilosis não foram grandes 

produtoras de biofilme, uma vez que a escala de classificação 

de produção ficou da seguinte forma: C. tropicalis > C. albicans 

> C. parapsilosis. Ao compararem com outras espécies Borges 

et al. (2018), demonstraram que C. parapsilosis não foi a melhor 

espécie produtora de biofilme em dispositivos médicos 

invasivos. Estes dados significativos apoiam nossos achados. 

Mane et al (2013), também demonstraram que C. 

albicans produziu mais biofilme que outras leveduras, como C. 

parapsilosis, C. glabrata e C.tropicalis. Estatísticas confirmaram 

nossos estudos onde C. albicans produziu biofilmes mais fortes 

que as espécie de Candida não-C. albicans, apresentando 

assim um fatores de virulência superior 

 

Figura 3. Biofilme fúngicos de amostras clínicas de pacientes 

com candidemia internados em Unidades de Terapia Intensiva. 
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Figura 4. Formação de biofilme em superfícies 

polipropileno.   

 

 

 

 

 

C: controle negativo; 1+: biofilme fraco; 2+/ 3+: biofilme moderado; 

4+: biofilme forte. 
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A resistência à anfotericina B parece incomum entre 

isolados de C. albicans, C. tropicalis e C. parapsilosis, como 

constatado nesta pesquisa (NAGAYOSHI et al, 

2017;CLEVELAND et al, 2015). Por outro lado, falhas 

terapêuticas utilizando anfotericina B são bastante 

documentadas em diversos episódios de infecção fúngica 

sistêmica (FALCI et al 2015). Relatos sugerem que uma 

proporção crescente de C. glabrata e C. krusei pode evidenciar 

resistência à anfotericina B. Em nosso estudo, um dos isolados 

de C. glabrata foi resistente ao referido fármaco (SANABRIA et 

al, 2014). 

Quanto a caspofungina a variação dos valores de CIM foi 

de 0,015 a 1μg/mL, sendo os isolados testado considerado  

sensíveis ao referido fármaco (CIM ≤ 1μg/mL). 

Sobre sua atividade antifúngica in vitro, estudos com 

grande número de isolados e diferentes espécies de Candida 

têm confirmado a excelente atividade das equinocandinas, com 

raros casos de resistência (PERLIN, 2015; KORDALEWSKA et 

al, 2018). Corroborando com esses dados, nosso estudo 

mostrou que todos os 39 isolados de Candida, foram 

classificados como sensíveis à caspofungina, apresentando 

valores de CIM ≤ 2 μg/mL. Baseados na concentração inibitória 

mínima, as espécies que exibiram menores valores de CIM 

foram C. albicans, C. parapsilosis e C. glabrata.  

Para fluconazol a variação dos valores de CIM foi de 

0,125 a 4μg/mL, sendo os isolados, portanto considerado 

sensíveis (CIM ≤ 8μg/mL), estudos demostram que C. albicans 

tem uma baixa incidência de resistência ao fluconazol, 

aproximadamente 0,5 a 2%. C. tropicalis, C. parapsilosis e C. 

glabrata, por outro lado, tem taxas mais altas em 4-9%, 2–6% e 

11–13%, respectivamente. A levedura emergente C. auris pode 
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exibir uma taxa de resistência ao fluconazol alta como 93%, 

(BERKOW et al,2017) dados que não corroboram com nosso 

estudo, onde não foram observados padrões de resistência 

para respectiva dogra. (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Perfil de susceptibilidade antifúngica de espécies de 

Candida isoladas de pacientes internados em Unidade de 

Terapia Intensiva. 

 

Isolados 

 

Susceptibilidade Antifúngica 

 

Anfotericina B 
(Poliênio) 

Fluconazol 
(Azólico) 

Caspofungina 
(Equinocandina) 

MM01 – C. 

parapsilosis  

0,5 µg/mL 0,5 µg/mL 0,015 µg/mL 

MM02– C. 

parapsilosis 

1 µg/mL 0,5 µg/mL 0,03 µg/mL 

MM03 – C. 

parapsilosis 

1 µg/mL 0,25 µg/mL 0,03 µg/mL 

MM04 – C. 

parapsilosis 

0,25 µg/mL 0,25 µg/mL 0,25 µg/mL 

MM05 – C. 

parapsilosis 

0,25 µg/mL 0,5 µg/mL 0,25 µg/mL 

MM06 – C. 

parapsilosis 

0,5 µg/mL 0,5 µg/mL 0,25 µg/mL 

MM07 – C. 

parapsilosis 

1 µg/mL 1 µg/mL 0,5 µg/mL 

MM08 – C. 

parapsilosis 

0,5 µg/mL 1 µg/mL 0,25 µg/mL 

MM09 – C. 

parapsilosis 

1 µg/mL 0,5 µg/mL 1 µg/mL 

MM10 – C. 

parapsilosis 

1 µg/mL 0,5 µg/mL 0.03 µg/mL 

MM11 – C. 

parapsilosis 

0,25 µg/mL 2 µg/mL 0,06 µg/mL 
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MM12 – C. 

parapsilosis 

1 µg/mL 0,25 µg/mL 0,06 µg/mL 

MM13 – C. 

albicans 

1 µg/mL 4 µg/mL 0,015 µg/mL 

MM14 – C. 

albicans 

1 µg/mL 0,5 µg/mL 0,03 µg/mL 

MM15 – C. 

albicans 

1 µg/mL 2 µg/mL 0,03 µg/mL 

MM16 – C. 

albicans 

1 µg/mL 2 µg/mL 0,125 µg/mL 

MM17 – C. 

albicans 

0,5 µg/mL 0,125 µg/mL 0,03 µg/mL 

MM18 – C. 

albicans 

0,5 µg/mL 1 µg/mL 0,06 µg/mL 

MM19 – C. 

albicans 

0,25 µg/mL 0,5 µg/mL 0,03 µg/mL 

MM20 – C. 

albicans 

0,25 µg/mL 0,5 µg/mL 0,03 µg/mL 

MM21 – C. 

albicans 

0,25 µg/mL 0,25 µg/mL 0,06 µg/mL 

MM22 – C. 

albicans 

0,25 µg/mL 4 µg/mL 0,06 µg/mL 

MM23 – C. 

albicans 

1 µg/mL 2 µg/mL 0,5 µg/mL 

MM24 – C. 

guilliermondii 

0,5 µg/mL 2 µg/mL 0,5 µg/mL 

MM25 – C. 

guilliermondii 

0,5 µg/mL 0,5 µg/mL 0,06 µg/mL 

MM26 – C. 

guilliermondii 

1 µg/mL 0,5 µg/mL 0,06 µg/mL 

MM27 – C. 

guilliermondii 

0,5 µg/mL 0,25 µg/mL 0,03 µg/mL 

MM28 – C. 

guilliermondii 

1 µg/mL 0,25 µg/mL 0,5 µg/mL 

MM29 – C. 

guilliermondii 

1 µg/mL 0,5 µg/mL 0,03 µg/mL 



INFECÇÕES FÚNGICAS RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 
VIRULÊNCIA E SUSCEPTIBILIDADE  

996 
 

MM30 – C. 

guilliermondii 

1 µg/mL 0,5 µg/mL 0,06 µg/mL 

MM31 – C. 

guilliermondii 

0,5 µg/mL 0,25 µg/mL 0,03 µg/mL 

MM32 – C. 

guilliermondii 

1 µg/mL 0,5 µg/mL 1 µg/mL 

MM33 – C . 

tropicalis 

1 µg/mL 2 µg/mL 1 µg/mL 

MM34 – C . 

tropicalis 

0,5 µg/mL 0,25 µg/mL 0,06 µg/mL 

MM35 - C. 

tropicalis 

1 µg/mL 4 µg/mL 0,125 µg/mL 

MM36 – C. 

glabrata 

1 µg/mL 0,5 µg/mL 0,125 µg/mL 

MM37 – C. 

glabrata 

2 µg/mL (R) 0,5 µg/mL 0,03 µg/mL 

MM38  -  C. 

krusei 

1 µg/mL 2 µg/mL 0,25 µg/mL 

MM39 – C. 

famata 

0,5 µg/mL 1 µg/mL 0,06 µg/mL 

ATCC 22019 0,5 µg/mL 0,5 µg/mL 0,5 µg/mL 

R - RESISTENTE 

 

CONCLUSÕES  

 Pacientes internados em unidade de terapia intensiva 

são susceptíveis a infecções da corrente sanguínea por 

espécies de Candida. 

 Candida parapsilosis, C. albicans, C. guilliermondii, C. 

tropicalis e C. glabrata são os mais frequentes agentes 

etiológicos causadores de candidemia nosocomial. 

 Candida parapsilosis foi considerada a espécie de maior 

destaque como agente etiológico da candidemia 

nosocomial. 
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 Isolados de Candida albicans são os maiores produtores 

de biofilme. 

 Isolados de Candida apresentaram susceptíveis à 

anfotericina B, podendo haver resistência em isolado de 

C. glabrata. 

 Caspofungina e fluconazol são eficazes contra todos os 

isolados de Candida agentes de candidemia nosocomial. 
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RESUMO: As plantas apresentam compostos químicos que 
lhes conferem defesa contra agentes patogênicos e 
predadores. Esse arsenal químico natural tem diversas 
propriedades farmacológicas como antimicrobiana, 
antioxidante, anti-inflamatória, dentre outras, o que torna de 
interesse sua investigação. Espécies de Byrsonima são 
conhecidas popularmente por murici e na literatura encontra-se 
que essas plantas são utilizadas na medicina popular e 
apresentam ação antimicrobiana, antioxidante, anti-
inflamatória, entre outras. A finalidade deste trabalho, foi 
investigar o potencial antimicrobiano de Byrsonima spp 
coletada na comunidade quilombola Estrela. Os testes 
consistiram nos métodos de difusão em disco e difusão em 
poço, onde o micro-organismo testado, Staphylococcus aureus 
foi semeado em placas de Petri e desafiados pelo extrato das 
folhas da planta diluído nas concentrações de 10, 50 e 
100mg/ml, que foram acrescidos nos discos e nos poços. Os 
resultados demonstraram que o extrato etanólico da planta 
obteve ação antimicrobiana frente à cepa testada na 
metodologia de poço, e demonstrou ação pelo método de 
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difusão em disco na maior concentração. O método de difusão 
em disco forneceu alguns resultados falsos negativos, o que 
está relacionado ao fato de certos compostos químicos não se 
difundirem em disco com a mesma facilidade que em poço. 
Diante dos resultados antimicrobianos da planta testada é 
interessante a desenvoltura de pesquisas mais aprofundadas 
sobre a mesma.  
Palavras-chave: Potencial antimicrobiano. Byrsonima.  Plantas 

medicinais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização de plantas medicinais se dá desde os 

primórdios das civilizações humanas, sendo atribuidas como 

parte integral da alimentação e de tratamento de enfermidades. 

O conhecimento impírico se mantém principalmente através de 

comunidades que habitam regiões das quais se utiliza a flora 

como principal meio terapêutico, o que é de grande valia para a 

pesquisa científica, uma vez que o conhecimento popular 

norteia as plantas de potencial biológico, cujos compostos 

podem ser isolados para composição de fármacos. Apesar da 

importância desse conhecimento passado de geração em 

geração, ele tem se tornada cada vez mais restrito desde o 

êxodo rural e aumento ao acesso a medicamentos sintéticos. 

Ainda sim, o uso de plantas medicinais é difundido, pois 80% 

da população mundial as utiliza, principalmente aqueles com 

menor poder econômico. (ALVES et al., 2015; SALDANHA e 

SOARES, 2015; SANTOS e TRINDADE, 2017).  

As plantas vem despertando interesse científico, dentre 

outros fatores, pelos seus metabólitos secundários, que atuam 

como um arsenal químico com propriedades de afungentar 

herbíveros, atrair agentes polimizantes, proteção contra 
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agentes físico e químicos e ação antimicrobiana. Essas 

propriedades naturais seria um compensador para sua defesa 

quando levamos em consideração o fato de serem organismo 

sésseis. Pesquisas realizadas ao longo dos anos demonstrarm 

que esses compostos químicos apresentam atividades 

antiproliferativas, antimicrobianas, antioxidante, entre outras, o 

que instiga a novos testes levando em conta a diversidade da 

flora que há no Brasil. (SANTOS, 2015; MORAIS et al., 2016). 

A família Malpighiaceae abriga cerca de 75 gêneros e 

1300 espécie e Byrsonima é um dos maiores gêneros 

comportando 150 espécies, sendo o Brasil detentor de 50% 

destas, distribuídos em áreas de cerrado. As espécies tem o 

nome popular de murici, algumas são acrescidas de nomes 

complementares como murici-amarelo, murici da mata, entre 

outros. (SALDANHA e SOARES, 2015). As espécies de 

Byrsonima remetem a árvores de pequeno porte e seus frutos 

também são de tamanho reduzido. Na medicina popular a 

planta tem aplicação no combate a problemas gastrointestinais. 

Pesquisas tem demonstrado que as espécies tem ação 

antimicrobiana, antioxidantes e anti-inflamatórias, e no que diz 

respeito a análises fitoquímicas foram identificados a presença 

de flavonóides e tritorpenóides. (ESPANHA et al., 2014). 

Dentre as investigações de atividades biológicas das 

plantas estão as de ação antimicrobiana. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 25% das mortes 

no mundo são ocasionadas por micro-organismos. O uso 

indiscriminado de antimicrobianos propiciou seleções de cepas 

resistentes, a partir de mutações, adquirição e transferência de 

material genético. As plantas são produtos naturais que tanto 

apresentam ação antimicrobiana quanto a capacidade de a 

potencializar, uma vez que  são dotadas de um complexo 
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armamento químico, tornando dificultosa a promoção de 

resitencia microbiana.(TINTINO et al., 2015). 

 Com a descoberta da penicilina acreditava-se, a 

princípio, que se havia posto um ponto final a todos os 

problemas relacionados a bactérias patógenas, contudo, elas 

desenvolveram resistência a este e outros antibióticos ao longo 

do tempo. Staphylococcus aureus está entre as cepas que mais 

apresenta quadros de resistência, são bactérias Gram-positivas 

que podem se encontrar no corpo humano em regiões como 

fossas nasais, garganta, pele e intestinos agindo como 

comensais, mas quando ocorre rompimento de barreiras físicas 

do hospedeiro e depressão do sistema imunológico a cepa 

pode agir como patogénica desencadeando quadros 

infecciosos na pele e no pulmão, por exemplo. (EVANGELISTA 

e OLIVEIRA, 2015). 

S. aureus, cuja família é Staphylococcaceae (ITIS, 2017), 

foi um dos primeiros micro-organismos a ser submetidos a 

antimicrobianos de manipulação humana.  Quando a penicilina 

começou a ser usada, nos anos de 1940, a maioria das cepas 

eram sensíveis a esta, dois anos depois começaram a haver 

relatos de resistência, no final dos anos de 1950 a maioria das 

cepas eram resistentes a droga. Então com novas 

manipulações a meticelina foi lançada em 1960, um ano depois 

houveram relatos do surgimento de algumas cepas resistentes 

descritas como MRSA (S. aureus resistente a meticelina). 

Novos fármacos foram desenvolvidos e em 1996 surgiram 

cepas resistentes a meticelina e parcialmente resistentes a 

vancomicina, sendo assim denominadas GISA ou VISA.Um ano 

depois os quadros foram aumentando, sendo relatados em 

Michigan, Nova Jersey (EUA),e mais dois anos depois em Nova 

York. No ano 2000 houveram quadros de resistência 
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acentuados a vancomicina no Brasil. Inclusive, pesquisas 

realizadas com pacientes brasileiros de determinado hospital ao 

longo dos anos retrataram que em 2005 47,3% das cepas eram 

MRSA, em 2012 o prcentual se elevou para 97%, enquanto que 

as MSSA (S. aureus susceptível à meticilina) declinaram de 

52,7% a 3%, no mesmo intervalo de tempo. O curto período de 

tempo que essa espécie apresenta resistência refletem em 

quadros preocupantes, principalmente porque a depender do 

estado de cada indivíduo o resultado final é o óbito. 

(CARVALHO, 2016). 

Quadros de infecções relatados em âmbitos 

hospitalares, onde no Brasil cerca de 14% dos pacientes são 

acometidos, são tidos como um problema de saúde pública 

relevante, pois cerca de cem mil pacientes chegam a falecer 

devido aos agente patogênicos perderem a sensibilidade aos 

fármacos administrados. (GARAÇA e SISTI, 2016). 

As plantas tem um potencial antimicrobiano contra 

determinadas cepas, e a planta em estudo pertence ao gênero 

Byrsonima inserida na família Malpighiaceae. Ela é conhecida 

popularmente como murici, localizada na comunidade 

quilombola Estrela, pertencente ao município de Garanhuns. A 

finalidade do trabalho foi investigar o potencial antimicrobiano 

da Byrsonima sobre a cepa de S. aureus, que faz parte das 

espécies bacterianas que vem adquirindo cada vez mais 

resistência sobre as drogas atuais, sendo estas de importância 

médica uma vez que são capazes de desenvolver infecções em 

indivíduos debilitados com imunidade mais baixa 

principalmente, os hospitalizados, que sem ação de um 

antibiótico eficaz podem chegar a falecer.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi efetuada a coleta de folhas da planta Byrsonima spp 

na Comunidade Quilombola Estrela, pertencente ao município 

de Garanhuns-PE. O material foi levado ao laboratório da 

Universidade de Pernambuco (UPE) campus Garanhuns, onde 

foi transformado em extrato para a realização dos testes.  

Para a produção de extrato etanólico as folhas foram 

inseridas em um recipiente contendo etanol PA, onde 

pemaneceram por cinco dias, depois foram levadas a um 

rotoevaporador, com temperatura ajustada a 40ºC e a 60 rpm 

(rotações por minuto) para a obtenção do extrato. O método foi 

baseado em Rodrigues et al., (2016) com adaptações. 

Para a realização dos testes antimicrobianos o inóculo foi 

padronizado na escala 0,5 de MacFarland. Os testes de 

sensibilidade se deram através de antibiogramas por disco e 

por poço. Para ambos foram testadas as mesmas 

concentrações, que foram de 10mg/ml, 50mg/ml e 100mg/ml, 

do extrato etanólico da folha de Byrsonima spp., a diluição se 

deu por água destilada e DMSO na proporção 1:1. O micro-

organismo já padronizado foi semeado em placa de Petri 

contendo ágar Mueller Hinton, os discos, em triplicata, foram 

inseridos e os extratos foram acrescidos, em 10 µl, nos 

mesmos. No método de difusão em poço, o meio de cultura foi 

perfurado, também em triplicata  com diâmetro de 3mm, e 

acrescentados os extratos, também 10 µl. Foram usadas como 

controle negativo DMSO (dimetilsulfóxido), e Cefalexina como 

controle positivo, porém diluída a 100mg/ml. Todas as placas 

foram levadas a estufa microbiológica onde permaneceram por 

24 horas a 37ºC. Após esse tempo as placas foram analisadas 

quanto a formação de halos, os quais foram mensurados com 
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auxílio de uma régua e os resultados se deram pela média dos 

valores dos halos em triplicata. Quanto a cepa utilizada, 

Staphylococcus aureus UFPEDA 02, esta foi cedida 

gentilmente pela UFRPE de Garanhuns-PE. Os testes foram de 

acordo com NCCLS (2003) e Bona et al. (2014) salvo 

adaptações.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antibiograma por difusão em disco: 

Nos resultados obtidos pelo método de difusão em disco, 

foi observado que o extrato etanólico da planta, cujo gênero é 

Byrsonima, apresentou ação antimicrobiana frente à cepa S. 

aureus na maior concentração testada (100mg/ml), referente as 

concentrações menores este apresentou certa sensibilidade, 

mas houve crescimento de algumas colônias por cima do halo 

(sendo estas  menores em relação as do restante da placa) que 

de fato eram da própria espécie (figura 1) quando nas 

concentrações de 10 e 50 mg/ml, sendo formado halo isento de 

colônias apenas na concentração de 100mg/ml. Pela análise 

por este método se deduz que o extrato apesar de ter alguma 

ação, estão surgindo cepas resistente a este. Os resultados 

podem ser observados na tabela que segue a baixo. 

 

Tabela 1: Resultados de antibiograma do extrato etanólico das 
folhas de Byrsonima pelo método difusão em disco: 

Micro-organismo Concentrações do extrato 
da folha (mg/ml) 

Médias dos halos de 
inibição (mm) 

 
 

S. aureus 
UFPEDA 02 

10 Não inibiu*  

50 Não inibiu* 

100 14,3 

DMSO (in natura) Não inibiu 

Cefalexina diluída a 
100mg/ml 

29,3 halo > e 21 halo < 
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Nota “*”: apesar de não haver o halo de fato, as colônias que cresceram ao redor 
dos discos foram menores que no restante da placa. Halo> é aquele que não houve 
total inibição, um leve tapete microbiano ainda cresceu. Fonte: Produção do autor 

(2017). 

 

No trabalho de Cardoso; Bauab e Varanda (2015), não 

houve inibição pelo método de difusão em disco com o extrato 

da folha da espécie Byrsonima intermedia frente às cepas de E. 

coli e S. aureus. Em outras espécies testadas por Michelin, et 

al (2008), houve resultados positivos com Byrsonima basiloba 

e Byrsonima fagifolia frente a outras cepas como Bacillus 

subtilis e Enterococcus faecalis. O mesmo neste trabalho foi 

observado com a espécie Byrsonima intermedina, que embora 

não tenha conseguido inibir S. aureus e E. coli nos resultados 

de Cardoso; Buab e Varanda (2015), nos testes de Michelin, et 

al, (2008) esta mesma espécie inibiu outras cepas que também 

são de interesse médico, e nas três espécies testadas foi 

utilizado o extrato da folha, contando com as concentrações de 

50, 75 e 100mg/ml, com médias de 10, 10 e 11 mm de halo 

respectivamente sobre a cepa B. subtilis e de 11, 13 e 13 mm 

de halo respectivamente sobre a cepa E. faecalis. No que se 

refere aos resultados de Cardoso; Buab e Varanda (2015), cuja 

espécie demonstrou resultado negativo quanto as cepas de S. 

aureus, a planta testada nesta pesquisa demonstrou que essa 

bactéria ainda tem sensibilidade a ela. Isso demonstra que a 

variação de espécies dentro do mesmo gênero vem apresentar 

propriedades que as distingue não só na identidade, mas 

também no potencial antimicrobiano, e que uma mesma 

espécie pode ter ação diferente contra micro-organismos 

diferentes, pois o fato de não ter ação antimicrobiana contra 

determinadas cepas não significa que não a tenha em outra.    
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Figura 1: Sensibilidade Parcial da cepa S. aureus em relação 
ao extrato etanólico de Byrsonima spp pelo método de difusão 
em disco nas concentrações de 10 e 50mg/ml, havendo 
formação de halos de inibição na concentração de 100mg/ml. 

 
Fonte: Produção do autor (2017). 

 

Atividade antibiograma por poço: 

 

Nos resultados obtidos pelo método de difusão em poço, 

foi observado que o extrato etanólico da planta, cujo gênero é 

Byrsonima, apresentou ação antimicrobiana frente à cepa de S. 

aureus. Como observado na tabela que seguem a baixo. 

 

Tabela 2: Resultados de antibiograma do extrato etanólico das 
folhas de Byrsonima pelo método difusão em poço: 

 
Micro-organismos 

Concentrações do extrato 
da folha (mg/ml) 

Médias dos halos de 
inibição (mm) 

 
 

S. aureus 
UFPEDA 02 

10 10,3 

50 15,6 

100 18 

DMSO (in natura) Não inibiu 

Cefalexina diluída a 
100mg/ml 

 
29,3 

Fonte: Produção da autora (2017). 

 

É possível observar que os resultados pelo método de 

difusão por poço foram melhores que por difusão em disco. Isso 

ocorreu porque o poço facilita a difusão de compostos, como o 

extrato. De acordo com Angelis (2011), no método de disco-

difusão as características físico-químicas da amostra em teste 
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é que vão influenciar na proporção do halo, como solubilidade, 

massa e carga molar sendo que, estes constituintes nem 

sempre terão facilidade em difundir-se, podendo gerar 

resultados falso negativos. Isso foi possível de ser observado 

com a cepa S. aureus (sendo que este, embora não tenha 

sofrido inibição completa nas duas concentrações menores 

houve certa sensibilidade), onde pelo método de difusão em 

disco apresentou resultados negativos nas duas concentrações 

mais baixas com esta cepa Gram-positiva, mas pelo método de 

poço houve formação de halos nas três concentrações 

(observar figura 2). 

 Apesar do método por poço facilitar a difusão do extrato 

ou outros compostos que se pretenda testar, ele não é tão 

utilizado quanto o método de difusão em disco. A maioria dos 

trabalhos com difusão em ágar é voltada ao uso de discos, 

inclusive testes em poço com extratos de espécies de 

Byrsonima são praticamente escassos na literatura. Os trabalho 

que foram encontrados com essa forma de antibiograma com 

esse tipo de planta foram de Silva et al.(2016), onde se testou 

a sensibilidade das cepas S. aureus e E. coli. A espécie B. 

intermedia foi usada na concentração de 250 mg/ml e o poço 

era de 5mm, os resultados foram positivos para S. aureus com 

uma média de 21mm, mas não conseguiu inibir E. coli. Isso 

mostra mais uma vez que em espécies diferentes, mesmo 

pertencendo ao mesmo gênero, há uma variação em seus 

princípios ativos para promover essa variação de resultados, 

pois apesar de a média dos halos desses autores ter sido maior 

com S. aureus que a planta deste trabalho (18mm), a 

concentração maior testada foi de 100mg/ml, enquanto eles 

testaram em uma concentração mais de duas vezes superior a 

esta, e o diâmetro do poço foi de 3mm, enquanto eles usaram 
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de 5mm, que comporta um valor maior do extrato. O que se 

pode ser observado também é que essa mesma espécie de 

planta nos testes de difusão em disco de Cardoso; Bauab e 

Varanda (2015) não apresentou inibição frente S. aureus 

enquanto que nos testes por difusão em poço de Silva et 

al.(2016) a cepa foi inibida. 

A espécie Byrsonima intermedia A. JUSS também foi 

testada por Moreira (2010), usando o método de difusão por 

poço, dentre as bactérias testadas estão Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Bacillus 

subtilis. A concentração usada do extrato foi de 20mg/ml, sendo 

que o extrato da folha foi liofilizado e fracionado em acetato 

etila, fração butanólica e fração aquosa. Os resultados frente a 

cepa S. aureus se remeteram a: os halos formados pelo extrato 

liofilizado foram:  15mm; com as frações acetato de etila: 12mm; 

fração butanólica: 10mm; fração aquosa: 10mm. Pode ser 

analisado que no trabalho de Moreira (2010) os resultados 

foram melhores com o extrato liofilizado, todavia, nas frações 

os resultados foram discretamente menores. Comparando os 

resultados deste autor com este trabalho é conferido que os 

extratos de ambas as espécies tem potencial antimicrobiano 

com S. aureus, mas que diferente dos testes de Moreira (2010) 

a planta desta pesquisa não tenha inibido a cepa com a mesma 

eficiência no método de difusão em disco quando comparada 

com o método de difusão em poço observados no trabalho dele 

e neste. 

Outros trabalhos com outras plantas também confirmam 

que o método de difusão por poço é mais fidedigno que por 

difusão em disco. Nos testes de Bona et al. (2014), com os 

extratos etanólicos das plantas Psidium guajava (goiabeira 

branca), Myrciaria cauliflora (jabuticabeira) e Syzygium cumini 
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(jambolão) na concentração de 100mg/ml (para o comparativo 

entre os métodos), que dentre os inóculos testados estão 

Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa e Staphylococcus aureus demonstraram que houve 

casos de falso negativo comparando os métodos, pois, no 

método de difusão em disco o extrato etanólico de Syzygium 

cumini não demonstrou inibição para K. pneumoniae, já pelo 

método de difusão por poço houve média de 16mm de halo, o 

mesmo ocorreu com o extrato de Myrciaria cauliflora, onde pelo 

método de difusão em disco a cepa E. coli não foi inibida, mas 

pelo método de difusão em poço houve 12mm de média de 

halo. Com esse último extrato ainda foi observado resultado 

negativo com B. subtilis pelo método do disco, mas com poço 

houve resultado positivo com 11,6mm. Com o extrato de 

Psidium guajava o fato se repetiu com K. pneumineae, que em 

disco não apresentou inibição e por poço apresentou média de 

14mm. Nos resultados, que comportam também outros inóculos 

não citados, foi verificado que as médias de inibição por disco 

representaram 13,5%, enquanto que por poço o percentual 

chegou a 52%, segundo os autores houve uma diferença de 

aproximadamente 74% das medidas dos halos de inibição entre 

os métodos. Como exemplo de diferença de halos o extrato de 

Syzygium cumini frente à cepa P. aeruginosa, que por difusão 

em disco obteve resultado de 11mm e por poço o resultado foi 

de 25,3mm. Esses resultados remetem ao fato dos compostos 

antimicrobianos presentes nos extratos poderem ter um contato 

mais facilitado com os micro-organismos submetidos a teste. 

Silveira et al. (2009), também faz um comparativo entre 

os métodos de difusão em disco e poço, utilizando o extrato de 

Punica granatum L. (romã) nas concentrações de 60, 24, 12, 6, 

3 e 1,5mg/ml. De modo geral, os valores dos halos obtidos em 
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poço foram superiores em relação aos formados em disco, e 

conforme as concentrações decresciam surgiram resultados 

falso negativos, como ocorreu nas duas concentrações mais 

baixas. Nas ultimas concentrações pelo método de difusão por 

disco os resultados foram negativos para as três cepas testadas 

de S. aureus, já nos testes com poço os resultados nessas duas 

últimas concentrações foram: S. aureus ATCC 12mm na 

concentração de 3mg/ml e 8,8mm na concentração de 1,5mm; 

S. aureus 01 15,5mm e 13mm nas respectivas concentrações; 

e S. aureus 02 15,8mm e 11mm conforme as concentrações 

correspondentes. Nas concentrações em que houve formação 

de halos pelos dois métodos as diferenças foram significativas, 

como com S. aureus 02 na concentração de 60mg/ml, em que 

com o uso do disco a média do halo de inibição foi de 16mm, 

enquanto que a por poço foi de 25,2mm. 

 

Figura 2: Resultados positivos com as três concentrações do 
extrato frente S. aureus pelo método de difusão por poço. 

 
Fonte:Produção da autora (2017) 

 

 Outro fator que pôde ser observado neste trabalho é que 

na cepa o poder de inibição do antibiótico cefalexina foi mais 

restrito, uma vez que houve a formação de dois tipos de halos, 

um mais límpido e outro levemente turvo, demostrando que a 

eficácia da droga foi diminuída pela aparição de micro-

organismos resistentes dentro daquela espécie. Esse fato foi 
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observado com a cepa S. aureus pelo método de difusão em 

disco, como mostram as imagens a baixo.  

 

Figura 3: Halos de inibição da cefalexina frente a S. aureus, 
onde foi usado o método de difusão em disco. 

 
Fonte: Produção da própria autora (2017). 

 
 A cefalexina é um antibiótico que faz parte do grupo das 

cefalosporinas. Estas por sua vez, comportam o anel- 

betalactâmico ligado a um anel di-hidrotiazínico, sua extrutura 

é portanto similiar aos antibióticos da classe das penicilinas. A 

atuação também é similiar, promovendo danos a parede 

bacteriana, sendo assim de baixa tocicidade para o hospedeiro 

uma vez que a toxidade é seletiva. Todavia, quadros de 

resistência induziram a modificações químicas nas drogas na 

tentativa de acompanhar o ritmo de resistência adquirida por 

parte dos micro-organismos. Isso porque, as cefalosporinas são 

menos afetadas pelas penilases, mas são degradadas pela 

beta-lactamase. As leves alterações moleculares, porém 

significativas, tornou o uso dos componentes desse grupo 

ajustados em primeira geração, da qual a cefalexina se 

enquadra, onde são mais efetivas contra linhagens gram-

positivas dos gêneros Staphylococcus e Streptococcus e 

bacilos gram-negativos, embora limitados, como E. coli e 

Klebsiella spp.  A segunda geração é mais eficiente no combate 
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as gram-negativas que a primeira, a terceira, quarta e quinta 

geração são respectivamente mais eficiente no combate as 

Gram-negativas, embora a ultima geração também atue frente 

a cepa de S. aureus. Mas, ainda sim, quanto mais próximas da 

quinta geração maior a ação contra cepas Gram-negativas, 

porém a eficácia é inversamente proporcional para cepas 

Gram-positivas cuja ação é melhor o quanto mais próximo da 

primeira geração. (CASTILHO e OLIVEIRA, 2015; FRANCO, 

2017).  

 Com a cepa S. aureus, que é uma Gram – positiva foi 

observado a formação de um leve tapete bacteriano onde seria 

um halo, isso no método de difusão em disco, pois por difusão 

em poço não houve o mesmo resultado, os halos não tiveram 

em suas bordas sinal de crescimento bacteriano e foram 

maiores, o que pode estar relacionado que por poço a difusão 

facilitada resultou na diferença de resultado, mas se tratando do 

controle positivo não deixa de ser preocupante, pois não deixa 

de ser um indício de diminuição da sensibilidade da cepa. 

 

CONCLUSÕES 

 

No decorrer deste trabalho, somado aos achados da 

literatura é ponderável analisar que o surgimento de cepas 

resistentes aos antimicrobianos atuais é uma problemática 

relevante, pois, há uma corrida desigual, onde não se 

desenvolve novas drogas na mesma proporção em que surgem 

agentes resistentes. As plantas, são fontes naturais que 

apresentam potencial biológico de interesse investigativo, uma 

vez que apresentam ação antimicrobiana. Dos métodos 

trabalhados o que oferece um resultado mais fidedigno é 

difusão por poço, embora seja mais comum o uso do disco. 
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RESUMO: A cerveja é umas das bebidas mais populares em 
todo o globo. Sendo uma bebida fermentada, para sua 
fabricação, esta necessita de um agente de fermentação 
estável, constante, bem conhecido e que trabalhe bem nas 
variáveis dos processos de uma cervejaria. Dos 
microrganismos fermentadores, as leveduras do gênero 
Saccharomyces são os principais agentes de fermentação para 
a indústria cervejeira, contudo, nas duas últimas décadas, 
novos microrganismos começam a ser explorados 
comercialmente, como leveduras não Saccharomyces e 
bactérias láticas. A exploração de novos agentes de 
fermentação é de suma importância para o mercado de 
alimentos e bebidas. Ademais, o surgimento de novas cepas 
com potencial para a cervejaria abre espaço para novos 
estudos e metodologias agregadas ao processo de fabricação 
em escalas de bancada e industrial. O modelo de comércio que 
mais desfruta dessa gama de microrganismos é a 
microcervejaria, responsável por ser pioneira no uso de 
diferentes ingredientes como substratos, adjuntos e também 
microrganismos. Este trabalho busca reunir informações sobre 
microrganismos de interesse para a cervejaria, principalmente 
leveduras, dentro do contexto atual. Para isso, diversos pontos 
da domesticação de leveduras são abordados para que os 
processos filogenéticos e tecnológicos envolvidos no 
desenvolvimento das cepas atuais sejam elucidados, bem 
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como algumas alterações importantes que favorecem ou 
desfavorecem a presença de leveduras em ambiente 
antromórfico. 
Palavras-chave: Leveduras cervejeiras. Saccharomyces. 
Novas tecnologias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A cerveja como se conhece é produto de uma vasta e 

demorada evolução dos processos de fermentação que 

acompanharam as sociedades ao longo de seu 

desenvolvimento, de modo que a produção de bebidas 

alcoólicas fermentadas, acompanha a história humana desde 

os primórdios da urbanização e civilização no período neolítico. 

Apesar de haverem vestígios desta bebida, datadas de 11.000 

a.C., a época e a forma de criação intencional e metódica para 

a confecção de cerveja é incerta (BERNING; MCCULLOUGH, 

2017; LIU et al., 2018). Estima-se que os egípcios foram a 

primeira civilização a desenvolver métodos padronizados para 

a fabricação de cervejas, contudo, a maior parte das 

informações existentes vem de achados arqueológicos e 

evidências artísticas, que remontam os processos de colheita, 

processamento de grãos e produção da bebida (PERRUCHINE 

et al. 2018). 

 Evidências do uso da cevada maltada para a fabricação 

de cervejas datam cerca de 4.000 a.C., relatadas em escrita 

suméria na região denominada Crescente Fértil. Esta região 

atualmente abrange parte da Jordânia, Líbano, Kuwait, Cipre, 

Síria, Egito, Turquia e Irã, sendo esta região pertencente ao 

centro de origem de diversas cultivares de cevada 

(GONÇALVES et al., 2016). A difusão da produção e consumo 

da bebida na Europa se deu graças aos celtas, cerca de 2.000 
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atrás, contudo, povos indo-europeus já possuíam contato com 

bebidas fermentadas a base de arroz e frutas oriundas da Ásia, 

na região que hoje encontra-se a China, há aproximadamente 

7.000 a.C. (GONÇALVES et al., 2016). 

 O artigo 36 do decreto n.º 6.871, de 4 de junho de 2009, 

que regulamenta a lei nº 8.918 de 14 de julho de 1994 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estabelece 

que a definição de cerveja indique que esta seja uma bebida 

alcoólica fermentada a partir do mosto cervejeiro, que no que 

lhe concerne é obtido do malte de cevada, água potável, com 

adição de lúpulo e fermentado por ação de leveduras. Contudo, 

na evolução das civilizações, a cerveja era considerada mais 

que uma bebida, era parte da política, das religiões, da 

economia, culinária, tradições, da alquimia e da vida cotidiana, 

sendo muitas vezes utilizada como uma fonte segura para 

saciar a sede, por sua alta estabilidade microbiológica 

(HORNSEY, 2016). 

 Dentro do panorama nacional do setor de bebidas, a 

cerveja é o segundo ‘item’ mais produzido, ficando atrás apenas 

dos refrigerantes, caracterizando-se como um dos principais 

mercados da indústria de transformação no país (CERVIERI 

JÚNIOR et al., 2015). O Brasil é o terceiro maior produtor de 

cerveja do mundo, perdendo mercado apenas para a China e 

os Estados Unidos (VALENTE JUNIOR; ALVES, 2016), 

caracterizando-se como um dos setores que mais gera 

empregos, renda e tributos. Apenas em 2016, o ramo das 

indústrias cervejeiras gerou mais de 1,6% do PIB nacional, 

gerando mais de R$23 bilhões de tributos ao governo e R$77 

bilhões de faturamento. Assim, mais de 8 milhões de 

profissionais, mais de 12 mil fornecedores e 10 mil famílias em 

situação de agricultura familiar estão relacionadas com a cadeia 

produtiva da cerveja no país (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 
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INDÚSTRIA DA CERVEJA, 2017). No Nordeste brasileiro, este 

mesmo setor agregou valores substanciais para a economia da 

região, gerando apenas em 2014, 445 mil empregos e 

acrescentando de R$10,9 bilhões em faturamento, deixando o 

Nordeste como a atual segunda maior potência no ramo de 

cerveja do Brasil, com cerca de 23,2% da produção, atrás 

apenas da região Sudeste com 53,8% (VALENTE JUNIOR; 

ALVES, 2016; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA 

CERVEJA, 2017), caracterizando-se como o 12º maior gerador 

de postos de trabalho diretos e indiretos no país (CERVIERI 

JÚNIOR et al., 2015). 

 Apesar da atual conjuntura política e econômica do país, 

o setor cervejeiro sofreu pouco impacto de mercado, com 

estimativas de crescimento de 1,6% ao ano de 2014 a 2019, o 

que gera um crescimento de 8,1% da indústria neste período, 

passando de 14,2 bilhões de litros produzidos em 2016, para 

aproximadamente 15 bilhões de litros produzidos em 2019 

(VALENTE JUNIOR; ALVES, 2016). 

 

 Os desafios da microcervejaria 

 Todavia, ainda que possua altos índices de produção e 

rentabilidade no setor cervejeiro, o Brasil foi o 27º país no 

consumo de cerveja no mundo em 2014, com cerca de 66,9 

litros per capita (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA 

DA CERVEJA, 2016). Além do baixo a moderado consumo 

relativo, segundo a CERVBRASIL 2015, cerca de 99% da 

produção de cerveja no país é ocupado pelas grandes 

cervejarias, nacionais e transnacionais líderes de mercado 

como o Grupo Petrópolis ou AmBev, que no contexto nacional 

possuem maior interesse na produção de cervejas leves e 

claras do tipo “Pilsen” (ou Pilsner). O restante da parcela da 

produção de cerveja no Brasil é ocupado por microcervejarias, 
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as quais buscam suprir os demais nichos de mercado, visando 

a produção dos mais de 150 estilos e variações de cervejas 

existentes no mundo (Beer Judge Certification Program, 2015; 

VALENTE JUNIOR; ALVES, 2016; Brewers Association, 2018). 

As microcervejarias ocupam essencialmente um mercado local 

e regional, por isso possuem grande destaque no 

desenvolvimento da soberania alimentar das diferentes regiões 

do país. Assim, o setor de cervejas especiais, premium ou 

artesanais, são de suma importância para o desenvolvimento 

da economia local e possuem um público de mercado e nichos 

mais específicos, que buscam primeiro, novas experiências 

sensoriais (BASSO et al., 2016). 

 No Brasil, a principal entidade engajada no incentivo de 

mercado das cervejas especiais é a ABRACERVA (Associação 

Brasileira da Cerveja Artesanal), fundada em 2013. Segundo 

seus levantamentos econômicos e de mercado, apenas no 

Brasil, quase 700 cervejarias artesanais com registro válido no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

estavam em funcionamento em 2017, valor aproximadamente 7 

vezes menor em 2007. Este índice é de extrema importância 

pois denota que o Brasil está desenvolvendo um mercado 

sólido e crescente, tornando-se evidente e sólido em pouco 

tempo (ABRACERVA, 2018). 

 O primeiro maior desafio para o crescimento do ramo de 

cervejas artesanais no país se dá pela robusta indústria cultural 

formada no mercado brasileiro, que possui como padrão de 

referência, as cervejas claras e leves, com baixíssimos índices 

de amargor, aroma, sabor e teor alcoólico; fator este que vem 

intensamente sendo desconstruído na sociedade pelo efeito da 

“modernidade líquida” de Bauman, o qual sugere que a fluidez 

de informação e inconstância das relações humanas possibilita 

uma maior maleabilidade dos padrões de mercado existentes, 
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o que de fato vem abrindo grande espaço para as cervejas 

consideradas especiais, premium ou artesanais 

(DELIBERALLI, 2015). O segundo maior desafio é a obtenção 

de insumos e matéria-prima. A maior parte dos insumos obtidos 

pelas, microcervejarias e cervejeiros caseiros é importada, uma 

vez que a baixa produção de malte e lúpulo no Brasil é quase 

que totalmente destinada às grandes indústrias cervejeiras. 

Para um produto que respeite as condições específicas de 

qualidade em cervejaria, a matéria-prima utilizada deve ser de 

altíssima qualidade. Por isso diversos pontos críticos de 

controle (PCC) devem ser observados para que o processo de 

fabricação como um todo não seja comprometido: (a) a água 

deve ser de boa qualidade, potável, incolor, insípida, inodora e 

neutra, uma vez que esta ocupa aproximadamente 90% a 95% 

da massa total da bebida. Assim a água deve ter pH (entre 5 a 

9,5) e padrões microbiológicos controlados, além da 

composição mineral bem conhecida (ROSA; AFONSO, 2015; 

SANTOS; SCHUSTER; PRADELLA, 2013). Ainda sobre a 

matéria-prima, deve-se sempre estar ciente e atento das 

condições de uso dos maltes, lúpulos e eventuais adjuntos 

utilizados no processo de fabricação. Fatores como espécies e 

variedades, sabores, cores, formas, tamanhos, 

homogeneidade, uniformidade, nível de maturidade, umidade, 

condições de estocagem e manuseio, entre outros fatores que 

podem influenciar no produto final (SANTOS; SCHUSTER; 

PRADELLA, 2013; HORNSEY, 2016). O terceiro maior 

problema relacionado à produção é talvez o mais crítico para o 

processo e foco deste trabalho: o uso das leveduras. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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 Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica descritiva e 

sistemática da literatura científica, tendo por finalidade, expor 

informações de relevância sobre a temática proposta. A busca 

de informações ocorreu em bases de dados como Science 

Direct, Pubmed, Scielo e Google Acadêmico, fornecendo uma 

ampla distribuição de conhecimento. Optou-se por 

combinações dos descritores: levedura, yeast, cerveja, beer, 

brew, fermentação e fermentation. 

 Foram excluídos trabalhos que não correspondessem as 

exigências temáticas nas áreas de ciência e tecnologia de 

alimentos, microbiologia, bioprocessos, genética de populações 

e evolução e operações unitárias em biotecnologia. Não 

havendo restrições de idiomas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Leveduras 

 Leveduras são microrganismos eucariotos unicelulares, 

possuem cerca de 4 mm a 10 mm de diâmetro e forma circular 

a oval. Reproduzem-se por brotamento e podem acabar 

formando pseudohifas quando não ocorre a liberação do broto. 

Assim, é normal observar células em pares ou em grumes. 

Apresentam parede celular com 250 nm de espessura, 

composta basicamente por quitina, glucanas, mananas e 

manoproteínas (SPEERS; FORBES, 2015). Um dos pontos 

mais intrigantes para a biologia celular atualmente, é 

compreender como as células comunicam-se com o 

microambiente no qual estão presentes e como elas processam 

as informações coordenadamente ao seu metabolismo. 

 

 As leveduras cervejeiras 
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 Leveduras são o ponto mais importante para o processo 

de fabricação de diversas bebidas e alimentos, uma vez que 

estas são responsáveis pelo processo fermentativo, e por 

consequência deste, a conversão e síntese de diversas 

substâncias que conferem principalmente sabor e aroma ao 

produto final, além de álcool e dióxido de carbono (HUTZLER 

et al., 2015). Assim, a espécie de levedura ou variedade 

utilizada podem conferir diferentes características ao produto 

final. O uso correto do fermento para os processos de 

confecção de cervejas é um ponto crucial para o 

desenvolvimento de uma bebida de qualidade esperada. O 

número ideal de células a serem usadas em relação ao volume 

do mosto cervejeiro, a capacidade das células em consumirem 

algumas categorias de açúcares característicos do mosto 

cervejeiro, a viabilidade celular, a vitalidade e a pureza da cepa 

trabalhada; diversos pontos podem ser considerados antes, 

durante e após o processo de fermentação (HUTZLER et al., 

2015; MADIGAN et al., 2016). 

 A levedura mais conhecida e utilizada para os processos 

fermentativos são do gênero Saccharomyces spp. 

principalmente da espécie S. cerevisiae, microrganismo 

preferencialmente aeróbico, mas que pode realizar a 

fermentação em condições anaeróbias. A fermentação 

alcoólica consiste na conversão de açúcares em etanol, gás 

carbônico e energia para a célula por meio da regeneração do 

NAD+, assim, utiliza-se principalmente a S. cerevisiae por sua 

maior resistência ao álcool e pH, bem como a maior eficiência 

de conversão durante a fermentação (BERGSVEINSON et al., 

2015; ROSA; AFONSO, 2015). 

 Apesar de realizar fermentação, as leveduras são 

preferencialmente aeróbias, desta forma a maior taxa de 

crescimento celular ocorre na presença de oxigênio. Por isso, a 
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disponibilidade de oxigênio é importante para a confecção de 

produtos fermentados, para que a fermentação ocorra com o 

mínimo de crescimento celular, mas que a concentração de 

células seja suficiente para manter a fermentação do produto 

na totalidade de forma eficiente (LEITE et al. 2013). Com isso, 

assim que inoculadas no mosto cervejeiro, as leveduras 

passarão por 4 fases distintas que caracterizam a curva de 

crescimento microbiano: (1) as leveduras começam um 

processo de adaptação ao meio, no qual as células iniciam os 

processos de restauração dos componentes moleculares, 

síntese de constituintes celulares e aumento da vitalidade 

celular. 

 Isto ocorre porque as células necessitam de enzimas e 

outras moléculas específicas para cada ambiente, de forma que 

elas possam extrair ao máximo o potencial nutricional do meio, 

essa fase é denominada como Fase Lag. (2) Após o período de 

adaptação, as células entram em ritmo de crescimento 

exponencial. A denominada Fase Log, ou Fase Exponencial é 

caracterizada por células em plena atividade celular, saudáveis 

e com alta viabilidade. O tempo de duração dessa fase bem 

como a velocidade de crescimento da população pode variar 

dependendo dos parâmetros adotados para a cultura, tais como 

variações de temperatura, pH, composição do meio e espécie 

de microrganismo utilizado. (3) A terceira condição é 

denominada Fase Estacionária, no qual o número de células 

mortas equipara-se à quantidade de células vivas, uma vez que 

não se pode manter a proliferação celular exponencial 

indefinidamente. Nessa fase os nutrientes necessários, para o 

crescimento celular, estão ficando escassos e a concentração 

de metabólitos secundários começa a se tornar tóxica para as 

células, e caso o processo continue, a população entra em (4) 

Fase de Morte, no qual a quantidade líquida de células começa 
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a diminuir pela própria saturação do ambiente (MADIGAN et al., 

2016). 

 

 As linhagens de leveduras 

 Comercialmente existem duas distintas linhagens de 

leveduras utilizadas para a fabricação de cervejas: leveduras 

Ale e Lager. Convencionalmente as linhagens do tipo Ale são 

da espécie Saccharomyces cerevisiae, fermentam a 

temperaturas entre 18ºC e 30ºC, suportando fermentação em 

até 35ºC, sendo chamadas de leveduras e alta fermentação 

(SPEERS; FORBES, 2015). Por outro lado, as leveduras do tipo 

Lager em suma correspondem à espécie Saccharomyces 

pastorianus (Saccharomyces carlsbergensis), fermentam em 

temperaturas mais baixas, entre 8ºC a 14ºC, sendo uma 

fermentação mais lenta, no qual as leveduras geralmente 

decantam ao fim do processo fermentativo, sendo denominadas 

como leveduras de baixa fermentação (SPEERS; FORBES, 

2015; HUTZLER et al., 2015). 

 Tais linhagens produzem cervejas com características 

sensoriais gerais bastante distintas. As leveduras Ale 

costumam conferir flavors de neutros a frutados, podendo ter 

caráter fenólico ou híbrido. Porém, as diferentes linhagens do 

tipo Ale podem possuir características muito distintas entre elas, 

desde aroma, sabor, capacidade de flocular ou flotar, entre 

outros parâmetros. Por sua vez, as leveduras do tipo Lager 

podem conferir flavors secos, limpos, frescos ou ainda flavors 

complexos em cervejas encorpadas, que geram sensação de 

peso ao paladar (SPEERS; FORBES, 2015). 

 Ainda, linhagens do tipo Lager podem se diferenciar de 

cepas do tipo Ale por sua capacidade de consumir melibiose, 

dada sua capacidade de sintetizar a-D-galactosidase. Além 

disso, cepas do tipo Ale possuem a tendência de consumir 
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maltotriose mais tardiamente, preferindo o consumo imediato 

de glicose e maltose. 

 

Figura 1: Esquema que mostra as principais consequências da 
domesticação em Saccharomyces cerevisiae. 

 
Fonte: GALLONE et al., 2016 (adaptado). 

 

 Ainda, pode-se utilizar outras espécies de leveduras e 

até mesmo bactérias para fabricação de cervejas. Atualmente 

um gênero que vem se destacando no âmbito de interesse dos 

consumidores são as Brettanomyces spp., capazes de gerar 

uma cerveja mais ácida e caráter bastante diferenciado, 

apresentando divergências consideráveis no processo de 

fabricação quando em comparação às cepas Ale e Lager, e 

produzem altos índices de compostos fenólicos voláteis e ácido 

acético. São leveduras capazes de consumir quase que todo o 

açúcar do mosto, gerando produtos abaixo de 1º Plato e durante 

as décadas passadas, era considerada um microrganismo 

indesejado (GSCHAEDLER, 2017; OSBURN et al., 2018). 

Ainda, sabe-se que podem ocorrer sub-categorias de leveduras 
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Lager. Comercialmente estas são divididas entre linhagens 

distintas denominadas Saaz ou Lager tipo 1, e Frohberg ou 

Lager tipo 2. (HUTZLER et al., 2015). Essa distinção sugere 

divergências evolutivas, fator que ainda gera discordâncias 

taxonômicas deste grupo. A teoria mais aceita é que houveram 

dois eventos de hibridação independentes entre as linhagens 

evolutivas das leveduras cervejeiras do tipo Lager, havendo 

assim, a convergência entre uma cepa de S. cerevisiae com 

uma cepa selvagem de S. eubayanus. Os fatores envolvidos na 

hibridação ainda são incertos, porém, suas evidências podem 

ser observadas na estrutura genômica de ambas sub-

categorias de leveduras Lager, uma vez que estas apresentam 

diferentes pacotes inteiros de cromossomos observados nas 

espécies as quais lhe deram origem (GALLONE et al., 2018). 

 

 A domesticação das leveduras cervejeiras 

 O termo domesticação refere-se aos métodos de seleção 

artificial de isolados silvestres, no intuito de obter cepas ou 

variedades com certas características desejadas. O processo 

de domesticação gera, ao longo do tempo, a perda de diversas 

características que muitas vezes são essenciais para a 

sobrevivência em ambiente silvestre, entretanto, o ganho de 

características favoráveis em ambientes antrópicos garante a 

manutenção e a continuação da variedade de interesse 

(GALLONE et al., 2018). Para as leveduras cervejeiras, a 

domesticação provavelmente ocorreu pelo processo 

denominado backslopping ; esse fenômeno pode ser definido 

pela seleção de leveduras em ambiente artificial forçando um 

efeito gargalo na população utilizada (GALLONE et al., 2018). 

Apesar de não ser comprovado, o fenômeno backslopping é a 

teoria mais aceita para explicar as diferenças fisiológicas e 

genéticas entre as cepas de leveduras cervejeiras comerciais e 
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as variedades silvestres. O fenômeno ocorre quando se utiliza 

uma determinada variedade de leveduras para sucessivas 

fermentações de cerveja em batelada, fator que gera um efeito 

gargalo, uma vez que o mosto cervejeiro apresenta uma 

concentração muito alta de carboidratos, tornando-se toxico 

para uma grande gama de microrganismos. O crescimento 

contínuo em mosto cervejeiro força a seleção de células mais 

adaptadas ao processo de fermentação cervejeira por 

fenômenos como erosão genética, poliploidia, rearranjos 

cromossomais, amplificação e deleção de genes, transferência 

horizontal e deriva genética (DIRCKSEN; MULLER, 2016; 

GALLONE et al., 2018). 

 

Figura 2: Esquema que demonstra a regulação do consumo de 
maltotriose em leveduras cervejeiras. 

 
Fonte: Gallone et al., 2018 (adaptado). 

 

 Todavia, atualmente sabe-se que a domesticação das 

diversas variedades comerciais de leveduras cervejeiras pôde 

se dar por outros fatores intrínsecos da fisiologia celular deste 
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grupo de microrganismos, aquém do efeito backslopping. Visto 

que as leveduras do gênero Saccharomyces spp. apresentam 

mecanismos que favorecem o direcionamento evolutivo das 

células (GONÇALVES et al., 2016). O resultado destes efeitos 

podem ser observados nas diferenças genômicas entre cepas 

selvagens e domesticadas. Leveduras selvagens em sua 

maioria são diploides, no entanto, variedades domesticadas 

apresentam sempre casos de poliploidia parcial ou aneuploidia, 

onde o genoma aproxima-se de 4n, contudo, raramente se pode 

ser observada a totalidade diploide ou tetraploide (GALLONE et 

al., 2016; GALLONE et al., 2018). 

 Ao longo da história das relações humanas com as 

leveduras fermentativas, diversas características podem ser 

notadas no desenvolvimento de populações domesticadas. 

Usualmente, cepas de leveduras cervejeiras apresentam 

aumento na capacidade de metabolizar maltotriose, um 

carboidrato recorrente no mosto cervejeiro. Esta modificação 

ocorreu com a mutação do gene do AGT1, um homólogo do 

transportador de maltose MAL11, que codifica uma permease 

com maior afinidade para maltrotriose. Ademais, cepas 

domesticadas produzem uma quantidade menor de 4-vinil 

guaiacol, uma substância que gera um off-flavor indesejável na 

maior parte dos estilos de cerveja, contudo, que é responsável 

por um flavor desejado de cravo em cervejas de trigo alemãs. A 

levedura produz 4-vinil guaiacol a partir da descarboxilação do 

ácido ferúlico oriundo da casca da cevada, utilizando dois 

genes: PAD1 e FDC1; entretanto, parte das cepas 

domesticadas apresenta mutações do tipo nonsense nos alelos 

de ambos os genes, além disso, estes genes localizam-se nas 

regiões sub-teloméricas do cromossomo IV, favorecendo a 

perda de função destes genes. Outro fator observado em cepas 

domesticadas é a ausência da capacidade de formar esporos, 
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esta característica reflete a perda da capacidade das células de 

sobreviver em ambientes hostis ou às situações de estresse 

celular (GALLONE et al., 2016; GALLONE et al., 2018). 

 

 Leveduras em situação de estresse 

 As leveduras são microrganismos dinâmicos e versáteis, 

tal como foi explanado no tópico anterior. Estas apresentam 

diversos mecanismos de adaptação para diversas situações 

adversas, tais como mudanças na poliploidia, duplicação de 

segmentos grandes de cromossomos, bem como alteração de 

loci do retrotransposon Ty1, que trafega para outras regiões no 

genoma a partir de estímulos condicionantes de estresse 

(SELMECKI et al., 2015; VOORDECKERS et al., 2015). 

 A poliploidia pode acelerar os processos adaptativos por 

vias diretas e indiretas; de forma direta a poliploidização pode 

aumentar ou intensificar a expressão de genes de resistência, 

não obstante, gere instabilidade genômica em alguns casos. 

Ainda assim, a instabilidade gerada pode ser considerada um 

fator positivo uma vez que a poliploidia parcial é usualmente 

uma fase transitória até que uma estrutura genômica mais 

estável surja na população. De maneira indireta, a poliploidia 

pode ser benéfica, pois, aumenta a velocidade de propagação 

de genes considerados vantajosos em uma população 

(SELMECKI et al., 2015). Ademais, variações estruturais como 

duplicações, deleções e recombinações podem ser vantajosas 

em diversas situações, principalmente em regiões teloméricas, 

consideradas hot spots evolutivos, uma vez que estas regiões 

armazenam uma grande quantidade de genes relacionados ao 

metabolismo de carbono, nitrogênio, transporte de íons e 

mecanismos relacionados a floculação e estruturação de 

colônias em escala macro e micro (VOORDECKERS et al., 

2015; GALLONE et al., 2018). 
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 Os transposons podem apresentar-se em 

microrganismos através de efeitos positivos ou negativos. Em 

alguns casos podem favorecer a melhor adaptação de células 

às situações adversas. Leveduras Saccharomyces spp. 

apresentam 5 famílias de transposons conhecidas, 

denominadas de Ty1 a Ty5; sendo a família Ty1 a mais 

abundante no genoma, cerca de 60 a 70 cópias em genomas 

diploides. No que lhe concerne, os mecanismos de replicação 

e transposição da família Ty1 ocorre predominantemente em 

situações de estresse, como a resposta a baixas temperaturas 

ou exposição à luz UV (BARKOVA et al., 2018). Para cepas de 

interesse comercial é interessante manter as características e a 

integridade genômica a longo prazo, para isso, a ação de 

mecanismos mutagênicos deve ser minimizada. 

 

 Manutenção da viabilidade em baixas temperaturas 

 A diminuição da temperatura é um elemento que gera 

inúmeros fatores de estresse celular, principalmente em 

temperaturas abaixo de 0ºC. Danos à integridade da membrana 

celular pela formação de cristais de gelo, disrupção em vias 

metabólicas, alteração estrutural do genoma, rompimento ou 

comprometimento da atividade de organelas, aumento na 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), entre outros 

fatores (CARLISLE, P, L; KADOSH, D. A., 2013). Assim, ao 

trabalhar com leveduras em temperaturas baixas, deve-se estar 

atento a diversos fatores e mecanismos envolvidos. 

 Desse modo, para realizar o congelamento ou 

criopreservação de leveduras, algumas premissas devem ser 

respeitadas. Primeiramente, a velocidade de congelamento 

influencia na viabilidade celular, uma vez que, taxas de 

resfriamento muito baixas promovem a formação de cristais de 

gelo no meio extracelular antes da formação dos cristais no 
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meio intracelular. Este fenômeno ocorre, pois há uma maior 

concentração de solutos no interior da célula. Assim, o 

congelamento do meio extracelular aumenta o potencial 

osmótico do microambiente, gerando a desidratação da célula 

a níveis críticos presumivelmente letais. Taxas de resfriamento 

muito elevadas promovem a nucleação das moléculas de água 

em ambos os meios intra e extracelular, rompendo a integridade 

da membrana e parede celular, o que conota a segunda 

premissa a ser observada: para manter a viabilidade, deve-se 

manter a intangibilidade da membrana, assim, considera-se que 

durante o congelamento, dois ambientes devem ser 

contemplados (MORRIS; ACTON, 2013; LINDE et al., 2018) 

 Tendo tais fatores em visto, observa-se um grande 

desafio na elaboração de protocolos que mantenham a 

viabilidade celular, bem como a recuperação da vitalidade e 

fermentabilidade celular. O congelamento em temperatura de -

20ºC consiste em um método de estocagem dos mais 

acessíveis e baratos, contudo, os efeitos deletérios deste 

método devem ser combatidos. Uma das formas de contrapor 

a ação perigosa das baixas temperaturas é o uso de 

crioprotetores como o glicerol, DMSO e sacarose, conhecidos 

por sua alta eficácia de utilização como demonstrado na 

literatura (TEIXEIRA, K. S., 2013). Constatou-se manutenção 

da viabilidade de diversos gêneros de leveduras com 

recuperação de 90,6% utilizando glicerol como crioprotetor. 

Entretanto, diversos estudos também demonstram que a 

presença dos crioprotetores pode ser altamente tóxica para 

células, e que concentrações acima de 20% de glicerol ou 

DMSO podem ser letais para diversos microrganismos (Xue et 

al., 2017). 

 Os crioprotetores consistem em moléculas de baixo peso 

molecular que podem ser classificados quanto a sua 
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capacidade de penetrar a membrana plasmática (penetrantes e 

não penetrantes). A ação dos crioprotetores resume-se a 

perturbações nas propriedades coligativas da água, reduzindo 

o ponto crioscópico desta, diminuindo a temperatura de 

nucleação das moléculas. Assim, uma maior concentração de 

água mantem-se em estado líquido, diminuindo a incidência da 

formação de cristais de gelo (MORRIS; ACTON, 2013). 

 Desta forma, para que haja a manutenção correta das 

leveduras em condição de congelamento a -20ºC, diversos 

pontos devem ser observados para que não haja a diminuição 

abrupta e brusca da concentração e viabilidade celular. Além 

disso, os protocolos de congelamento devem ser elaborados 

visando a diminuição do comprometimento na fermentabilidade 

celular, ou seja, a vitalidade celular deve ser preservada. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Atravessa-se um período muito promissor para a cultura 

e mercado das cervejas especiais. Ao longo deste crescimento, 

diversos pontos na produção foram explorados para gerar 

bebidas com características únicas, como o uso de lúpulos, 

maltes, leveduras, água e adjuntos, oriundos de regiões 

específicas. O uso destes ingredientes, principalmente na 

Europa e EUA, favorece muito o desenvolvimento de um 

mercado regional para cervejas artesanais, pois, impulsiona a 

soberania alimentar destes sítios no pretexto da exploração do 

“terroir” local. Apesar do Brasil não apresentar clima propício 

suficiente para produção de malte e lúpulo em grande escala, 

tem-se uma grande diversidade de ingredientes que podem ser 

incorporados à cerveja, oriundas de diversas regiões do país, 

além de um grande potencial para explorar diversas espécies e 
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variedades de microrganismos para a produção de cerveja e 

bebidas alcoólicas fermentadas. 

 Assim, muitos pontos são chave no desenvolvimento de 

novas linhagens de interesse para a cervejaria e, por isso, 

pontos intrínsecos da biologia dos microrganismos 

fermentadores não devem, em hipótese alguma, serem 

negligenciados na elaboração de novas tecnologias e 

processos industriais.  
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RESUMO: Exoplossacarídeos (EPS) são polímeros naturais, 
excretados por algumas espécies de bactérias e fungos. Estes 
são de grande interesse na indústria devido a sua versatilidade 
nas áreas da química, ciências biomédicas e farmacêuticas, 
apresentando potencial na produção de diversos outros 
produtos. Microrganismos marinhos, também apresentam 
interesse na produção de exopolissacarídeos devido a sua 
grande diversidade. Com isso, o objetivo deste trabalho foi 
demonstrar potencial de microrganismos marinhos para 
produção de exopolissacarídeos, bem como suas propriedades 
diversificadas e possíveis aplicações industriais destes 
compostos. Esse trabalho se trata de uma revisão de literatura, 
no qual foram utilizadas, teses, dissertações e artigos científicos 
em inglês e português no período de 2013 a 2018. O ambiente 
marinho se apresenta como um vasto ecossistema onde várias 
relações são estabelecidas. A hostilidade de algumas regiões e 
os desafios enfrentados pelos microrganismos permitem que 
estes desenvolvam mecanismos variados para se proteger e 
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garantir sua sobrevivência. Dentre eles a produção de 
biomoléculas ativas (exopolissacarídeos, antimicrobianos, 
biossurfactantes e etc) são muito importantes. As pesquisas 
demonstraram que exopolissacarídeos originados de 
microrganismos marinhos apresentaram atividades oxidantes, 
atividades antitumorais e atividade antimicrobianas, podendo 
ser facilmente aplicadas na indústria e biotecnologia. Contudo, 
pesquisas ainda serão necessárias para melhor caracterizar e 
permitir a aplicação de forma segura e adequada desses 
produtos. 
Palavras-chave: Polissacarídeos. Bactérias marinhas. EPS. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os polissacarídeos são carboidratos de cadeias longas 

que contém, em sua estrutura, mais de vinte unidades 

monoméricas (poli-hidroxialdeídos ou poli-hidroxicetonas), 

podendo chegar a milhares de unidades, como é o caso da 

celulose, glicogênio, quitina, entre outros,  e representam  a 

maioria dos carboidratos encontrados na natureza (NELSON et 

al., 2014). Os polissacarídeos podem ser compostos por um 

único monossacarídeo ou por mais de um, sendo assim, 

classificados como homopolissacarídeos e 

heteropolissacarídeos respectivamente (BROWN, 2018).  

Os homopolissacarídeos representam constituintes 

estruturais da parede celular de plantas e exoesqueletos de 

animais, tais como celulose e quitina (NELSON et al., 2014), ou 

atuam como reservas energéticas, como é o caso de amido e 

glicogênio (VOET et al., 2013). 

Os heteropolissacarídeos, tais como 

glicosaminoglicanos (GAGs) e peptideoglicanos apresentam 

funções importantes em sistemas biológicos (BELLÉ et al., 
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2014). Os GAGs ou mucopolissacarídeos são um dos 

componentes principais da matriz extracelular (VOET et al., 

2013; RODWELL et al., 2017), e os peptidoglicanos também 

conhecidos como mureínas, são os principais integrantes da 

parede celular dos microrganismos (BELLÉ et al., 2014). 

De forma geral, os polissacarídeos podem ser 

produzidos para diversas finalidades durante os ciclos de vida 

de todos os seres vivos. Essas macromoléculas são de grande 

importância atuando como reservas energéticas, constituintes 

estruturais, e também atuam fornecendo proteção e suporte 

(MAHAPATRA et al., 2013; NELSON et al., 2014). Dentre os 

vários polímeros que são produzidos e encontrados na 

natureza, os polissacarídeos provenientes de microrganismos 

demonstram um grande potencial devido ao seu valor agregado 

e a diversidade de aplicações que estes possuem para as 

indústrias (LUNA, 2016).  

Os polissacarídeos de origem microbiana são divididos 

em três grupos, os exopolissacarídeos (EPS), os 

polissacarídeos capsulares e os polissacarídeos intracelulares. 

Aqueles que são produzidos e externalizados como a 

esfingana, xantana e o alginato são denominados EPS. Já os 

que são produzidos e estocados na parte intracelular como 

glicogênio e amido são chamados de polissacarídeos 

intracelulares. E os que são externalizados, porém 

permanecem ligados a parede celular são caracterizados como 

polissacarídeos capsulares (SCHMID et al., 2015).  

Os EPSs podem ser obtidos de diversos microrganismos 

como as microalgas, bactérias, fungos filamentosos ou 

leveduras (VASCONCELOS et al., 2015; MENDES et al., 2018). 

Dentre os exopolissacarídeos, a xantana, a levana, a pululana 
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e a dextrana apresentam um alto valor de mercado (ATES, 

2015).  

Esses polímeros podem ser aplicados em diferentes 

ramos industriais, tais como indústria farmacêutica, química e 

de alimentos (LUNA, 2015). Eles podem ser empregados 

também como substitutos dos polímeros produzidos na base de 

petróleo (SCHMID et al., 2015).  

Além disso, alguns exopolissacarídeos possuem 

propriedades bioativas que são de grande interesse para a 

indústria de cosméticos, farmacêutica e nutracêutica 

(SAMPAIO, 2014; FONSECA, 2017). Esses compostos 

também apresentaram alta capacidade antioxidante (HU et al., 

2018), antimicrobiana (MAALEJ et al., 2017) e anticoagulante 

(DOMINATO, 2017). 

Devido a vasta aplicabilidade dos exopolissacarídeos, a 

identificação de potenciais produtores, o desenvolvimento e o 

aprimoramento de técnicas para síntese dessas moléculas são 

de grande importância (HEREHER et al., 2018).  

Atualmente as pesquisas estão sendo voltadas para a 

produção de EPS por bactérias marinhas e microalgas, visto a 

sua grande diversidade (PINHEIRO, 2014). Sendo assim, esse 

trabalho buscou demonstrar o potencial de microrganismos 

marinhos para produção de exopolissacarídeos, bem como as 

propriedades diversificadas e possíveis aplicações industriais 

destes compostos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica 

descritiva, limitada às obras e estudos publicados entre 2013 e 

2018, em inglês e português. Foram utilizados os artigos 
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científicos indexados em base de dados, dissertações e teses, 

acessados por meio de plataformas online como Banco de 

teses e dissertações do Capes, NCBI, Google Acadêmico, 

SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Science Direct, 

dentre outras.  

As palavras de busca utilizadas, tais como 

polissacarídeos, exopolissacarídeos, EPS, microrganismos, 

bactérias marinhas e biomoléculas, permitiram a seleção inicial 

de trabalhos. Em seguida os dados dos artigos científicos e dos 

demais trabalhos selecionados foram analisados e 

apresentados de forma narrativa. 

 

DISCUSSÃO 

 

Microrganismos marinhos 

 

Os microrganismos marinhos tais como bactérias, 

arqueas e microalgas possuem grande importância nos ciclos 

biogeoquímicos na água e sedimento do mar, nos recifes de 

corais e nos organismos marinhos (esponjas, corais, 

macroalgas e outros). Muitos microrganismos marinhos estão 

presentes não apenas no plâncton, mas também em 

associações simbióticas com as plantas, animais e macroalgas 

(PITA et al., 2018).  

Nas últimas décadas vários estudos vêm ressaltando a 

importância das comunidades bacterianas associadas aos 

organismos marinhos, e a complexidade das relações entre 

microrganismos e corais, e outros organismos recifais (WATER 

et al., 2018).  Entretanto, relativamente poucos estudos foram 

voltados para explorar o potencial de microrganismos 

provenientes dos ambientes marinhos, sendo que nos últimos 
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anos houve um aumento das pesquisas sobre os compostos 

bioativos produzidos por estes microrganismos (HOU et al., 

2015; PHAM et al., 2016).  

Tais estudos se deram, pois, microrganismos marinhos 

apresentam alta diversidade filogenética e atividade 

metabólica, e secretam vários metabólitos biologicamente 

ativos como vitaminas, enzimas e substâncias antimicrobianas, 

que podem ser úteis para nutrição ou proteção do organismo 

hospedeiro e que na maioria das vezes são quimicamente 

diferentes dos encontrados em ambientes terrestres.  

Os exopolissacarídeos constituem uma grande fração de 

matéria orgânica no oceano e aumentam a sobrevivência de 

bactérias marinhas influenciando o ambiente físico-químico nas 

proximidades da célula bacteriana (DECHO et al., 2017). Além 

disso, eles ajudam as comunidades microbianas a suportar 

extremos de temperatura, salinidade e disponibilidade de 

nutrientes. 

Além da importância ambiental e ecológica dos 

microrganismos marinhos, existe um grande valor econômico 

relacionado a novos produtos bioativos, devido à procura pelas 

indústrias químicas, farmacêuticas, cosméticas ou alimentícias. 

Entretanto, ainda se faz necessário a realização de pesquisas 

para uma melhor compreensão sobre a produção, atividade e 

aplicações desses compostos. 

 

Características e produção de exopolissacarídeos 

 

Os polissacarídeos extracelulares podem servir como 

uma proteção ao microrganismo produtor contra agentes que 

causam danos, ou até mesmo servir de barreira contra 

bacteriófagos e em alguns casos podem evitar a desidratação 
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(CASTELLANE et al., 2014; SARDARI et al., 2017). Assim, os 

polissacarídeos produzidos e acumulados normalmente após a 

fase de crescimento ou quando o microrganismo se encontra 

em condições ambientais desfavoráveis, representam uma 

estratégia metabólica para sua sobrevivência (MAHAPATRA et 

al., 2013). Dessa forma, esses mecanismos de produção de 

EPS por microrganismos podem ser explorados na indústria, 

principalmente utilizando três grandes grupos como produtores: 

as bactérias, fungos e microalgas. 

O EPS mais estudado e caracterizado é a goma xantana, 

produzida por bactérias do gênero Xanthomonas, 

principalmente pela espécie Xanthomonas campestris, a qual é 

capaz de converter amido de milho em goma de xantana 

(BARUA et al., 2016). Sendo esse um polímero primeiramente 

produzido com de repetidas unidades β-Dglicose unidas por 

ligação 1-4, com uma cadeia lateral de trissacarídeos 

associados à resíduos de D-glucosil alternados (BADWALK et 

al., 2013). Sendo assim, essa estrutura confere algumas 

propriedades de interesse, como a capacidade de formar géis 

e soluções viscosas, servindo como base para estabilizante e 

emulsificantes bastante utilizados na indústria (MIRANDA et al., 

2017; JO et al., 2018). O crescimento dos microrganismos e a 

produção da goma xantana, por sua vez, são influenciados por 

fatores tais como o tipo de reator, o modo de operação 

(batelada ou contínuo), composição do meio, e as condições da 

cultura (temperatura, pH e concentração de oxigênio dissolvido 

(PEREIRA et al., 2016). 

Os dextranos por sua vez, são homopolissacarídeos de 

D-glicose produzidos pela dextransucrase extracelular liberada 

por bactérias ácido lácticas dos gêneros, Leuconostoc, 

Lactobacillus, Streptococcus, Weissella e Pediococcus. A 
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dextrana é conhecida por seus atributos de viscosidade, 

emulsificação, texturização e estabilização em aplicações 

alimentícias. Também tem o potencial de ser recrutada como 

um novo ingrediente, substituindo os hidrocolóides comerciais 

em panificação e outras indústrias alimentícias (KOTHARIA et 

al., 2014). 

Várias bactérias pertencentes à família Lactobacillaceae, 

em particular dos gêneros Lactobacillus, Leuconostoc e 

Streptococcus são importante produtores de dextrana, mas o 

que merece destaque é o Leuconostoc mesenteroides, que é 

comercialmente utilizado para a produção desses 

exopolissacarídeos (BARUAH et al., 2017). 

É de grande valia elencar que a ampla diversidade de 

moléculas observadas dentro da classe dextrana se dá pela 

existência de ligações distintas das ligações α-(1,6), ou seja, a 

ocorrência, principalmente, das ligações α-(1,3), α-(1,4) e α-

(1,2). Ou seja, a diversidade das dextranas está relacionada 

com as ramificações da cadeia principal do polímero 

(BANERJEE; BANDOPADHYAY, 2016). Existem vários tipos 

de dextranas, bem como a ocorrência de grande a variedade de 

microrganismos produtores. As dextranas podem ser aplicadas, 

por exemplo, para a produção de oligossacarídeos prebióticos 

pela hidrólise da dextrana, sendo um campo bastante novo, 

atraindo pesquisa e atenção industrial (SOLOMON et al., 2018). 

As pesquisas vinculando a dextrana a aplicações 

industriais encontram-se em plena expansão, uma vez que 

devido às suas características torna-se possível o aumento de 

suas possibilidades de uso. Sabendo que a produção de 

dextrana é proveniente de recursos naturais renováveis e de 

origem microbiana, assim como as variáveis que influenciam 

em sua produção e os principais microrganismos produtores, 
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temos base suficiente para dizer que se torna necessário o 

aumento de sua produção em nível nacional (OLIVEIRA, 2013). 

Outro polissacarídeo que pode ser citado é a levana, um 

exopolissacarídeo naturalmente produzido por diversas 

bactérias, a qual exerce um papel muito importante na 

composição dos biofilmes. O polímero comercializado, pode ser 

obtido tanto da bactéria Zymomonas mobilis como da Erwinia 

herbicola. Sua estrutura é constituída por monômeros de 

frutose interligados por meio de ligações glicosídicas β-(2-6) 

podendo existir, em alguns casos, a presença de ramificações 

nas quais estão ligadas por ligações β-(2-1) (FRANKEN et al.; 

2013; BENIGAR et al., 2014). 

  A levana apresenta uma ampla aplicabilidade industrial, 

devido principalmente às suas propriedades diferenciadas 

frente a outros biopolímeros (ONER et al., 2016).  As aplicações 

desse polissacarídeo são semelhantes à de outros, como na 

indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia. Além disso, a 

sua versatilidade e facilidade de produção em conjunto com a 

presença de algumas propriedades medicinais revelam 

possíveis aplicações futuras (SRIKANTH et al., 2015). Ainda 

assim o processo tende a ser oneroso, despertando o interesse 

por novas pesquisas que permitam a substituição de substratos 

mais caros por resíduos agroindustriais que demonstrem boa 

produtividade a fim de suprir a demanda atual (DIVYA et al., 

2015). 

A pululana assim como a xantana é um 

exopolissacarídeo muito explorado atualmente. Este polímero é 

constituído por subunidades de maltotriose ligadas através de 

ligações glicosídicas α (1-4) e α (1-6) sendo sintetizado pelo 

fungo Aureobasidium pullulans (OGUZHAN et al., 2013; 

PRAJAPATI et al., 2013). Esse polissacarídeo apresenta 
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diversas aplicabilidades devido à presença de propriedades 

físicas e funcionais interessantes como a solubilidade, 

adesividade, digestibilidade e estabilidade além de ser muito 

eficaz na formação de filmes e fibras (HAYASHIBARA, 2017). 

A pululana tem sido aplicada na indústria alimentícia, 

cosmética e farmacêutica, além do grande avanço em 

aplicações biomédicas (PRAJAPATI et al., 2013). No entanto, 

apesar da ampla aplicabilidade, o custo de produção desse 

polissacarídeo é alto quando comparado com a produção de 

outros polímeros como dextrana e xantana, principalmente na 

etapa de separação e recuperação do material (OGUZHAN et 

al., 2013). 

A literatura aponta que primeiramente, os EPS foram 

sendo isolados de bactérias, sendo que atualmente os fungos 

também são explorados como produtores desses compostos 

(MAHAPATRA et al., 2013). 

Assim, algumas características de produção de EPS por 

fungos em escala industrial já são estabelecidas, como cultivo 

submerso que promove um aumento potencial na produção de 

biomassa micelial, com a capacidade de ocupar um pequeno 

espaço e menor tempo de fermentação, além de diminuir 

significativamente as chances de contaminação (PINHEIRO, 

2014).  

Porém, há poucas informações sobre a biossíntese de 

EPS por fungos na qual a maior parte das pesquisas nesse 

setor, segundo Mahapatra e colaboradores (2013) está 

associado a espécie Ganoderma lucidum representando um 

dos principais modelos para o estudo. A biossíntese fúngica de 

polissacarídeos mais exemplificada tem como início a ação da 

α-PGM sobre a Glc-6-P para formar a molécula inicial, a Glc-1-

P, que por ação da UDP-Glc pirofosforilase é catalisada em 
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UDP-Glc, que é a fornecedora de unidades de glucose para a 

polimerização do EPS no meio extracelular (DOMINATO, 

2017).  

Além de bactérias e fungos, as microalgas também são 

bastantes utilizadas para produzir exopolissacarídeos, na qual 

boa parte concentra-se no extrato da biomassa (MAGALHÃES 

et al., 2016). Atualmente há vários estudos sobre os EPS 

oriundos de microalgas e seus efeitos, como removedor de 

metais pesados em ambientes, utilização em formulações 

cosméticas, e até mesmo, atividades antitumorais já foram 

relatadas (MOURELLE et al., 2017; BHUNIA et al., 2018; 

ABDELNASSER et al., 2017).  

 

Produção de EPS de origem marinha, sua atividade 

biológica e aplicação 

 

Os EPSs têm uma vasta aplicabilidade industrial devido 

principalmente à sua composição química diversa e 

propriedades ímpares. O fato de serem compostos biológicos e 

serem renováveis desperta o interesse por tais materiais, se 

caracterizando como o grupo mais significativo dentre os 

polímeros (ANDHARE et al., 2014). Estes podem ser 

considerados como ótimos substitutos frente aos polímeros 

sintéticos. Apresentam propriedades, gelificantes, espessantes, 

emulsificantes além de demonstrar efeitos terapêuticos com 

inúmeros benefícios à saúde (MADHURI et al., 2014; MEYBODI 

et al., 2015). Devido ao alto potencial de mercado dos EPSs, as 

pesquisas relacionadas a esses compostos biológicos têm 

apresentado um crescimento contínuo (ANDHARE et al., 2014; 

ROCA et al., 2015). 
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Microrganismos de ecossistemas marinhos ainda são 

poucos explorados, apesar do grande potencial existente, 

quanto a produção de exopolissacarídeos e outras 

biomoléculas. Ensaios recentes demonstraram a eficiência de 

novas bactérias na produção de EPS. Como por exemplo o 

estudo realizado por Matsuyama e colaboradores, 2015, que 

verificou a produção de EPS por Alteromonas gracilis sp. nov. 

isolada de um sedimento do Oceano Pacífico. Em anos 

anteriores, o mesmo autor já havia verificado a produção a partir 

dos isolados Pseudoalteromonas arabiensis sp. nov. e 

Pseudoalteromonas shioyasakiensis sp. nov. para a produção 

de polissacarídeos (MATSUYAMA et al., 2013; MATSUYAMA 

et al., 2014).  

As bactérias do gênero Alteromonas sp. assim como 

outros gêneros têm demonstrado grande eficácia na produção 

de EPSs. A Alteromonas pelagimontana sp. nov. se apresentou 

como produtora de EPS sendo identificado que a mesma 

também é capaz de produzir o biopolímero polihidroxibutirato 

(PHB) de crescente interesse atualmente, tendo em vista suas 

vantagens para meio ambiente (SINHA et al., 2017). Em 2014, 

Mehta e colaboradores identificaram uma nova linhagem 

osmotolerante (Alteromonas macleodii PA2) capaz de produzir 

um EPS com alta aplicação na produção de nanopartículas 

metálicas de prata, destacando o potencial do microrganismo 

para a exploração comercial desse polissacarídeo.  

Os polissacarídeos extracelulares produzidos por 

isolados marinhos também têm demonstrado potencial 

antioxidante. O exopolissacarídeo produzido pela bactéria 

marinha Aerococcus Uriaeequi HZ apresentou a capacidade 

antioxidante frente aos radicais hidroxila (OH-) e oxigênio (O2
-) 

no qual para este último os resultados demonstraram 
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similaridade com a vitamina C, um potente antioxidante (WANG 

et al., 2018). Já Hassan e Ibrahim (2017), não identificaram um 

novo microrganismo produtor de EPS, mas buscaram otimizar 

a produção deste através de uma espécie marinha. Foi 

verificado que o polímero possui atividade antibacteriana, efeito 

antitumoral de níveis diferentes frente a algumas células 

cancerígenas e é um potencial antioxidante. 

Cao et al, (2018) verificaram que o exopolissacarídeo 

produzido por uma bactéria marinha também possui efeito 

sobre o crescimento das células A-549 impedindo a sua adesão 

e promovendo a resposta apoptótica de células aderentes 

(anoikis). No mesmo ano (2018) outro estudo demonstrou que 

isolado marinho Bacillus altitudinis MSH2014 também foi capaz 

de produzir um polissacarídeo com capacidade antitumoral 

sobre células A-549 (linhagem de células epiteliais basais do 

carcinoma alveolar), e adicionalmente a mesma também é 

efetiva frente às células do carcinoma ascítico de ehrlich EACC 

(MOHAMED et al., 2018). Em concomitância uma linhagem de 

mesmo gênero, Bacillus amyloliquefaciens 3MS 2017, foi capaz 

de produzir um polissacarídeo extracelular com atividade contra 

células do carcinoma ascítico de Ehrlich. Além disso, este 

apresentou uma potente e seletiva ação contra células do 

câncer de mama e capacidade anti-inflamatória seletiva para 

COX-2 (ciclo-oxigenase-2) (EL-NEWARY et al., 2017).  

O mesmo efeito foi observado por Selim e colaboradores 

(2018), os quais relataram que EPS produzido por 

Streptomyces carpaticus apresentou citotoxicidade contra as 

células tumorais da mama e do colo do útero com baixa 

citotoxicidade para as células humanas normais.  

Outro grupo de pesquisadores buscou verificar a 

produção de um EPS a partir de uma linhagem comercial 



MICRORGANISMOS MARINHOS COMO UM POTENCIAL NA PRODUÇÃO DE 
EXOPOLISSACARÍDEOS E SUA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA 

1053 
 

Thraustochytrium striatum ATCC 24473 obtida de algas do Mar 

Báltico. Os resultados demonstraram que o EPS produzido por 

ela tem atividade antitumoral contra quatro tipos de células 

tumorais (XIAO et al., 2018). 

Por outro lado, a literatura também traz que essas 

biomoléculas produzidas por bactérias marinhas apresentam 

atividade frente a outros microrganismos. Mohamed e 

colaboradores (2018) verificaram que o EPS purificado 

demonstrou atividade antimicrobiana frente a Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e 

Escherichia coli; e antifúngica contra as leveduras 

Saccharomyces cerevisiae e Candida albicans e os fungos 

filamentosos Aspergillus niger e Fusarium oxysporum. Em 

contrapartida, o polissacarídeo produzido por Thraustochytrium 

striatum ATCC 24473 não demonstrou esse amplo espectro de 

ação, sendo apenas eficiente contra a Pseudomonas 

aeruginosa (XIAO et al., 2018).  

As infecções associadas a biofilmes, as contaminações 

durante o processamento de alimentos e até mesmo 

bioincrustações marinhas são problemas causados pelos 

biofilmes (WU et al., 2016). O EPS1-T14, um exopolissacarídeo 

produzido por Bacillus licheniformis T14 foi eficaz contra os 

biofilmes formados por Escherichia coli e Staphylococcus 

aureus (SPANO et al., 2016). Recentemente o mesmo 

polissacarídeo produzido por essa bactéria termófila foi testado 

frente a mudança de temperatura sendo verificado se este 

sofreria alguma mudança estrutural. Os resultados indicaram 

termo estabilidade elevada permanecendo estável até 80 °C, 

demonstrando ser uma molécula promissora para a aplicação 

em processos industriais nos quais necessitem passar por altas 

temperaturas (CACCAMO et al., 2018).  
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Wu e colaboradores (2016) relataram forte inibição da 

formação de biofilmes por exopolissacarídeo (EPS237) 

produzido por Pseudomonas aeruginosa capaz de dispersar até 

mesmo biofilmes já estabelecidos. Outro trabalho demonstrou o 

potencial do exopolissacarídeo oriundo do isolado marinho 

Bacillus licheniformis Dahb1 contra outros microrganismos, 

mais especificamente atuando contra a formação de biofilmes. 

O mesmo ainda demonstrou ter atividade larvicida contra os 

mosquitos vetores do Zika vírus e da malária (ABINAYA et al., 

2018). A atividade desses polímeros frente a formação de 

outros biofilmes também foi encontrada por outros autores, 

indicando também sua atividade antimicrobiana (BRIAN-

JAISSON et al., 2016; MOHAMED et al., 2018).  

Várias outras atividades puderam ser observadas nos 

EPSs produzidos por isolados marinhos. Priyanka et al. (2014), 

identificaram um polissacarídeo extracelular produzido por uma 

bactéria marinha de gênero Labrenzia sp. PRIM-30 indicando a 

presença de atividade emulsificante frente ao óleo de oliva, óleo 

de girassol, hexano e petróleo. Atividades biossurfactantes de 

EPS obtido a partir de Bacillus licheniformis T14 foram também 

observadas (SPANO et al., 2016).  

Tendo em vista o acúmulo de alguns metais pesados no 

ambiente, e o mal que estes podem causar, trabalhos têm 

relatado a aplicabilidade dos EPSs na sua eliminação. O 

polímero produzido pela bactéria do gênero Alteromonas 

(bactéria encontrada em oceano aberto), apresentou uma 

eficaz adsorção de cobre (Cu2+), níquel (Ni2+) e cromo (Cr6+) 

(ZHANG et al., 2017). 

Outros estudos revelaram que uma bactéria isolada da 

água do Mar Antártico identificada como sendo do gênero 

Pseudoalteromonas sp. MER144 produziu um polissacarídeo 
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com capacidade biorremediadora de solos contaminados por 

metais pesados (CARUSO et al., 2017). A linhagem marinha 

Bacillus amyloliquefaciens 3MS 2017 apresentou habilidade 

semelhante de quelar íons metálicos (EL-NEWARY et al., 

2017).   

   Os EPSs podem ainda ser aplicados para outras 

finalidades, como por exemplo a crioprotetora. A 

criopreservação é uma ferramenta essencial para a 

biotecnologia moderna e para a medicina, principalmente no 

que se diz respeito à conservação de células (CASILLO et al., 

2017). A literatura traz resultados que indicam a ação 

crioprotetora de tais polímeros nos quais estes superam as 

expectativas demonstrando ter a mesma eficácia que outros já 

utilizados. Dois estudos recentes abordam sobre 

exopolissacarídeos produzidos por duas linhagens de gênero 

Pseudoalteromonas, os quais apresentaram atividade 

crioprotetora sobre a bactéria Escherichia coli (CARRION et al., 

2014; KIM et al., 2016). 

  Outros autores ilustraram em seus ensaios atividades 

antivirais e imunomoduladores juntamente com atividade 

antiinflamatória e propriedades antioxidantes dos EPSs. Estes 

ilustram as suas possíveis aplicabilidades nas diversas áreas 

industriais, exaltando os seus potenciais e limitações 

(GUGLIANDOLO et al., 2013; EL-NEWARY et al., 2017; WANG 

et al., 2018).  

  Em relação às aplicações na indústria de alimentos tem-

se que os trabalhos relacionados a produção de 

exopolissacarídeos de origem marinha não são muito 

explorados para essa área, a não ser o desenvolvimento de 

alimentos funcionais ou de âmbito nutracêutico. A utilização do 

polissacarídeo do isolado Pseudomonas sp. demonstrou uma 
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boa estabilidade emulsificante demonstrando sua possível 

aplicabilidade para utilização em emulsões em diferentes tipos 

de óleos cosméticos e alimentícios (CARRION et al., 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da grande biodiversidade marinha, pouco ainda 

se sabe acerca dessas bactérias e os benefícios que as 

mesmas podem trazer para o ramo industrial. Porém, as 

pesquisas realizadas até a atualidade se mostraram 

promissoras com muitos resultados positivos. Tais trabalhos, 

também, puderam ilustrar que o uso dessas bactérias, por 

muitas vezes reduz o custo dos processos de produção 

comparada com as bactérias já utilizadas normalmente. 

No que diz respeito aos EPSs, as bactérias marinhas, 

apresentaram melhores resultados na produção e aplicação de 

biomoléculas quando comparada com outros microrganismos. 

Tendo melhor atividades antimicrobianas e antifúngicas, e 

sendo considerada um agente crioprotetor melhor que alguns já 

utilizados, além de atividades antitumorais, e seu uso contra 

formação de biofilmes.  

Outros grandes benefícios dessas moléculas 

apresentados pela literatura, é a sua utilização como 

imunomoduladores com ação antiinflamatória e antioxidante, 

sendo facilmente aplicados na indústria farmacêutica, 

biomédica e química. Sendo também facilmente empregados 

como substitutos dos polímeros produzidos a base de petróleo. 

Com isso, pode-se inferir que a diversidade de 

exopolissacarídeos produzidos por microrganismos de origem 

marinha e a variedade nas propriedades bioativas reforçam a 

ideia de que esses organismos são potenciais fontes de novas 
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moléculas, que podem ser aplicadas em diversas áreas 

industriais. Assim é de grande importância a exploração dessas 

moléculas sendo necessário a realização de estudos mais 

aplicados com no qual permitam conhecer a sua funcionalidade 

em prática, destacando as qualidades e possíveis 

problemáticas.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ABDELNASSER, et al. Antitumor Exopolysaccharides Derived from Novel 
Marine Bacillus: Isolation, Characterization Aspect and Biological Activity. 
Asian Pac J Cancer Prev. v. 18. n. 7. p.1847-1854. Jul, 2017. 
ABINAYA, M et al. Structural characterization of Bacillus licheniformis 
Dahb1 exopolysaccharide-antimicrobial potential and larvicidal activity on 
malaria and Zika virus mosquito vectors. Environ Sci Pollut Res Int. v. 25. 
n. 19. p. 18604-18619. Abr, 2018. 
ANDHARE, P.; CHAUHAN, K.; DAVE, M.; PATHAK H. Microbial 
Exopolysaccharides: Advances in Applications and Future Prospects. 
Microbial Biotechnology. v. 3. n. 1. p.1-25. Jan, 2014. 
ATES, O. Systems Biology of Microbial exopolysaccharides production. 
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. v. 3. n. 1. p. 1-16. Dez, 
2015. 
BADWALK, H. R. et al. Xanthan gum and its derivatives as a potential bio-
polymeric carrier for drug delivery system. Curr Drug Deliv. v. 10. n. 5. p. 
587-600. Out, 2013. 
BANERJEE, A.; BANDOPADHYAY, R. Use of Dextran nanoparticle: a 
paradigm shift in bacterial exopolysaccharide based biomedical 
applications. International Journal of Biological Macromolecules. v. 87. 
n. 1. p. 295-301. Jun, 2016. 
BARUA, R.; ALAM, M. J.; SALIM, M.; ASHRAFEE, T.S. Small scale 
production and characterization of xanthan gum synthesized by local 
isolates of Xanthomonas campestris. Indian J Exp Biol. v. 54. n. 2. p. 151-
155. Fev, 2016. 
BARUAH, R et al. Functional food applications of dextran from Weissella 
cibaria RBA12 from pummelo (Citrus maxima). Int J Food Microbiol. v. 
242. n. 1. p. 124-131. Fev, 2017. 
BELLÉ, L. P.; SANDRI, S. Bioquímica aplicada: Reconhecimento e 
Caracterização de Biomoléculas. São Paulo: Érica. 1. ed. 2014. 



MICRORGANISMOS MARINHOS COMO UM POTENCIAL NA PRODUÇÃO DE 
EXOPOLISSACARÍDEOS E SUA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA 

1058 
 

BENIGAR, E et al. Structure and Dynamics of a Polysaccharide Matrix: 
Aqueous Solutions of Bacterial Levan. Langmuir. v. 30. n. 14. p. 4172–
4182. Mar, 2014. 
BHUNIA, B et al. Characterization, genetic regulation and production of 
cyanobacterial exopolysaccharides and its applicability for heavy metal 
removal. Carbohydrate Polymers. v. 179. n. 1. p. 228-243. Jan, 2018. 
BRIAN-JAISSON, F et al. Characterization and anti-biofilm activity of 
extracellular polymeric substances produced by the marine biofilm-forming 
bacterium Pseudoalteromonas ulvae strain TC14. Biofouling. v. 32. n. 5. p. 
547-560. Mar, 2016. 
BROWN, T. A. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1. ed. 
2018. 
CACCAMO, M et al. Thermal restraint of a bacterial exopolysaccharide of 
shallow vent origin. Int J Biol Macromol. v. 114. n. 1. p. 649-655. Jul, 
2018. 
CAO, R et. Marine Bacterial Polysaccharide EPS11 Inhibits Cancer Cell 
Growth via Blocking Cell Adhesion and Stimulating Anoikis. Marine Drug. 
v. 16. n. 3. p. 1-18. Mar, 2018. 
CARRIÓN, O.; DELGADO, L.; MERCADE, E. New emulsifying and 
cryoprotective exopolysaccharide from Antarctic Pseudomonas sp. ID1. 
Carbohydrate Polymers. v. 117. n. 1. p. 1028–1034. Mar, 2015. 
CARUSO, C et al. Extracellular polymeric substances with metal adsorption 
capacity produced by Pseudoalteromonas sp. MER144 from Antarctic 
seawater. Environ Sci Pollut Res Int. v. 25. n. 5. p. 4667-4677. Dez, 2017. 
CASILLO, A et al. Structure-activity relationship of the exopolysaccharide 
from a psychrophilic bacterium: A strategy for cryoprotection. 
Carbohydrate Polymers. v. 156. n. 1. p. 364–371. Jan, 2017. 
CASTELLANE, T. C. L.; LEMOS, M. V. F.; LEMOS, E. G. M. Evaluation of 
the biotechnological potential of Rhizobium tropici strains for 
exopolysaccharide production. Carbohydrate Polymers. v. 111. v. 1. p. 
191-197. Out, 2014. 
DECHO, A.W.; GUTIERREZ, T. Microbial Extracellular Polymeric 
Substances (EPSs) in Ocean Systems.Front. Microbiol. v. 8. N. 1. p. 922-
950. May, 2017. 
Del-Rei, Minas Gerais, 2014. 
DIVYA, J. M.; SUGUMARAN, K. R. Fermentation parameters and condition 
affecting Levan production and its applications. Journal of Chemical and 
Pharmaceutical Research. v. 7. n. 2. p. 861-865. Mar, 2015. 
DOMINATO, A. A. G. Produção de exop olissacarídeos pelos fungos 
endofíticos Neofusicoccum parvum, Fusarium sp e Colletotrichum 
gloeosporioides: caracterização química e atividade anticoagulante. 
2017. 141 f. Tese (Doutorado em Microbiologia) - Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José do Rio Preto, São Paulo, 2017. 



MICRORGANISMOS MARINHOS COMO UM POTENCIAL NA PRODUÇÃO DE 
EXOPOLISSACARÍDEOS E SUA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA 

1059 
 

EL-NEWARY, S. A et al. Production, characterization and biological 
activities of acidic exopolysaccharide from marine Bacillus 
amyloliquefaciens 3MS 2017. Asian Pac J Trop Med. v. 10. n. 7. p. 652–
662. Jul, 2017. 
FONSECA, M. S. Caracterização de um novo exopolissacarídeo 
produzido por fungo filamentoso isolado de casca de palmeira. 2017. 
53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2017. 
FRANKEN, J.; BRANDT, B. A.; TAI S. L.; BAUER, F. F. Biosynthesis of 
levan, a bacterial extracellular polysaccharide, in the yeast Saccharomyces 
cerevisiae. PLoS One. v. 8. n. 10. p. 1-14. Out, 2013. 
GUGLIANDOLO, C et al. Antiviral and immunomodulatory effects of a novel 
bacterial exopolysaccharide of shallow marine vent origin. J Appl 
Microbiol. v. 116. n. 4. p. 1028-1034. Apr, 2014. 
HASSAN, S. W. M.; IBRAHIM, H. A.H. Production, Characterization and 
Valuable Applications of Exopolysaccharides from Marine Bacillus subtilis 
SH1. Pol J Microbiol. v. 66. n. 4. p. 449–461. Dez, 2017. 
HAYASHIBARA- Nagase Group. Pullulan: A unique functional 
Polysaccharide. Nagase Philippines. 2017. Disponível 
em:<http://www.nagase.com.ph/services/2>Acesso em: 18/11/2018. 
HEREHER, F.; ELFALLAL A.; ABOU-DOBARA, M. Cultural optimization of 
a new exopolysaccharide producer “Micrococcus roseus”. Beni-Suef 
University J of Basic and App Sciences. Disponível online.  Disponível 
em: <https://doi.org/10.1016/j.bjbas.2018.07.007>Acesso em: 07/11/2018. 
HOU X.M.; XU R.F.; GU Y.C.; WANG C.Y.; SHAO C.L. Biological and 
chemical diversity of coral-derived microorganisms. Curr Med Chem. v. 22. 
n. 32. p. 3707-62. Jan, 2015. 
HU, X et al. Isolation and characterization of an antioxidant 
exopolysaccharide produced by Bacillus sp. S-1 from Sichuan Pickles. 
Carbohydr Polym. v. 15. n. 204. p. 9-16. Jan, 2018. 
JO, W.; HABAK, J.; YOO B. Rheological characterizations of concentrated 
binary gum mixtures with xanthan gum and galactomannans. Int J Biol 
Macromol. v. 114. n. 1. p.263-269. Jul, 2018. 
KIM, S. J.; KIM, B. G.; PARK, H. J.; YIM, J. H. Cryoprotective properties 
and preliminary characterization of exopolysaccharide (PArcPo 15) 
produced by the arctic bacterium Pseudoalteromonas elyakovii ArcPo 15. 
Prep Biochem Biotechnol. v. 46. n. 3. p. 261-266. Jan, 2016. 
KOTHARIA, D.; DASB, D.; PATELC, S.; GOYALA, A. Dextran and Food 
Application. Springer International. v. 66. n. 1. p. 1-16. Set, 2014. 
LUNA, W. N.S. Acetilação do exopolissacarídeos (1→6) - β-D-glucana 
(lasiodiplodana): Derivatização química e Caracterização. 2016.79 f. 
Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e 



MICRORGANISMOS MARINHOS COMO UM POTENCIAL NA PRODUÇÃO DE 
EXOPOLISSACARÍDEOS E SUA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA 

1060 
 

Bioquímicos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 
2016. 
MAALEJ, H. et al. Depolymerization of Pseudomonas stutzeri 
exopolysaccharide upon fermentation as a promising production process of 
antibacterial compounds. Food chemistry. v. 227. n. 1. p. 22-32. Jul, 2017. 
MADHURI, K. V.; PRABHAKAR, K. V. Microbial Exopolysaccharides: 
Biosynthesis and Potential Applications. Oriental J of Chem..v. 30. n. 3. p. 
1401-1410. Jun, 2014. 
MAGALHÃES, W. T et al. Estudo das Condições de Extração de 
Polissacarídeos a partir da Microalga Spirulina platensis assistido por 
Micro-ondas. Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Química. v. 1. 
n. 1. p. 1-8. Set, 2016. 
MAHAPATRA, S.; BANERJEE, D., Fungal Exopolysaccharide: Production, 
Composition and Applications. Microbiology Insights. v.6. n. 1. p. 1-16. 
Jan, 2013. 
MATSUYAMA, H et al. Alteromonas gracilis sp. nov., a marine 
polysaccharide-producing bacterium.  Int J Syst Evol Microbiol. v. 65. n. 
5. p. 1498-1503. Mai, 2015. 
MATSUYAMA, H et al. Pseudoalteromonas arabiensis sp. nov., a marine 
polysaccharide-producing bacterium.  Int J Syst Evol Microbiol. v. 63. n. 
5. p. 1805–1809. May, 2013. 
MATSUYAMA, H et al. Pseudoalteromonas shioyasakiensis sp. nov., a 
marine polysaccharide-producing bacterium.  Int J Syst Evol Microbiol. v. 
64. n. 1. p. 101-106. Jan, 2014. 
MEHTA, A et al. Extracellular Polysaccharide Production by a Novel 
Osmotolerant Marine Strain of Alteromonas macleodii and Its Application 
towards Biomineralization of Silver. PLoS ONE. v. 9. n. 6. p. 1-7. Jun, 2014. 
MENDES, T. P. S. Caracterização e avaliação da atividade antioxidante 
de polissacarídeos de fungos filamentosos. 2018. 99 f. Dissertação 
(Mestrado em Bioquímica e Biologia Celular) - Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, Jequié, 2018. 
MEYBODI, N. M.; MOHAMMADIFAR, M.A. Microbial Exopolysaccharides: 
A Review of Their Function and Application in Food Sciences. J. Food 
Qual. & Hazards Control. v. 2. n. 4. p. 112-117. Dez, 2015.   
MIRANDA, S. S. C et al. Investigation of cellular fatty acid composition of 
Xanthomonas spp. as chemical markers of productivity and quality of 
xanthan gum. Carbohydrate Polymers. v. 192. n 1. p. 291-298. Jul, 2018. 
MOHAMED, S. S et al. Characterization and applications of 
exopolysaccharide produced by marine Bacillus altitudinis MSH2014 from 
Ras Mohamed, Sinai, Egypt. Egyptian J of Basic and App Sciences. v. 5. 
n. 3. p. 204-209. Jun, 2018. 



MICRORGANISMOS MARINHOS COMO UM POTENCIAL NA PRODUÇÃO DE 
EXOPOLISSACARÍDEOS E SUA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA 

1061 
 

MOURELLE, M.L.; GÓMEZ, C. P.;LEGIDO, J. L. The Potential Use of 
Marine Microalgae and Cyanobacteria in Cosmetics and Thalassotherapy. 
Cosmetics. v. 4. n. 4. p. 1-14. Nov, 2017. 
NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehnninger. 
Porto Alegre: Artmed. 6. ed. 2014. 
OGUZHAN, P.; YANGILAR, F. Pullulan: Production and usage in food 
ındustry. Afr. J. Food Sci. Technol.. v. 4. n. 3. p. 57-63. Mar, 2013. 
OLIVEIRA, S. A. Dextrana: Revisão Sobre Uso e 
ONER, E. T.; HERNANDEZ, L.; COMBI J. Review of Levan polysaccharide: 
From a century of past experiences to future prospects. Biotechnology 
Advance. v. 34. n. 5. p. 827–844. Mai, 2016. 
PEREIRA, E. L.; FERRAZ, A. T. Bioprocessos para a produção de goma 
xantana utilizando resíduos agroindustriais como matérias-prima. Revista 
da Universidade do Vale do Rio Verde. v. 14. n. 2. p. 756-776. Dez, 
2016. 
PHAM, T.M.; WIESE.; WENZEL-STORJOHANN.; IMHOFF, J. Diversity and 
antimicrobial potential of bacterial isolates associated with the soft coral 
Alcyonium digitatum from the Baltic Sea. Antonie van Leeuwenhoek. v. 
109. N.1.  p. 105–119. Nov, 2016. 
PINHEIRO, J. B. Fungos produtores de exopolissacarídeos e suas 
aplicações funcionais e industriais. 2014. 33 f. Trabalho de conclusão 
de curso (Graduação) - Universidade Federal de São João 
PITA, L., RIX, L., SLABY, B. M., FRANKE, A. & HENTSCHEL, U. The 
sponge holobiont in a changing ocean: from microbes to ecosystems. 
Microbiome. v. 6, n. 46. Mar, 2018. 
Possíveis Aplicações Industriais. 2013. 46 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Bacharelado - Ciências Biológicas) - Universidade Estadual 
Paulista. Instituto de Biociências de Rio Claro.  Rio Claro - SP, 2013. 
PRAJAPATI, V. D.; JANI, G. K.; KHANDA, S. M. Pullulan: An 
exopolysaccharide and its various applications. Carbohydrate Polymers. 
v. 95. n. 1. p. 540-549. Jun, 2013. 
PRIYANKA, P.; ARUN, A.; REKHA, P. Sulfated exopolysaccharide 
produced by Labrenzia sp. PRIM-30, characterization and prospective 
applications. Int J Biol Macromol. v. 69. n. 1. p. 290-295. Ago, 2014. 
ROCA, C et al. Exopolysaccharides enriched in rare sugars: bacterial 
sources, production, and applications. Frontiers in Microbiology. v. 6. n. 
1. p. 107-113. Abr, 2015. 
SAMPAIO, M. G. V. Produção e caracterização de um polissacarídeo 
bacteriano com vistas a seu potencial biotecnológico. 2014. 92 f. 
Dissertação (Mestrado em Biotecnologia Industrial) - Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife.  2014. 

https://www.mdpi.com/search?authors=Jos%C3%A9%20L.%20Legido&orcid=


MICRORGANISMOS MARINHOS COMO UM POTENCIAL NA PRODUÇÃO DE 
EXOPOLISSACARÍDEOS E SUA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA 

1062 
 

SCHMID, J.; SIEBER, V. Enzymatic transformations involved in the 
biosynthesis of microbial exo-polysaccharides based on the assembly of 
repeat units. ChemBioChem. v. 16. n. 8. p. 1141-1147. Mai, 2015. 
SELIM, M. S et al. Production and characterisation of exopolysaccharide 
from Streptomyces carpaticus isolated from marine sediments in Egypt and 
its effect on breast and colon cell lines. J of Genetic Engineering and 
Biotechnology. v. 16. n. 1. p. 23-28. Jun, 2018. 
SINHA, R. K et al. Alteromonas pelagimontana sp. nov., a marine 
exopolysaccharide-producing bacterium isolated from the Southwest Indian 
Ridge. Int J Syst Evol Microbiol. v. 67. n.10. p. 4032-4038. Out, 2017. 
SOLOMON, M.M.; UMOREN, S. A.; OBOT, I.B. et al. Exploration of 
Dextran for Application as Corrosion Inhibitor for Steel in Strong Acid 
Environment: Effect of Molecular Weight, Modification, and Temperature on 
Efficiency. Appl. Mater. Interfaces. v. 10. n. 33. p. 28112–28129. Jul, 
2018. 
SPANÒ, A et al. In vitro antibiofilm activity of an exopolysaccharide from the 
marine thermophilic Bacillus licheniformis T14. Current Microbiology. v. 
72. n. 5. p. 518–528. Mai, 2016. 
SRIKANTH, R et al. Review on production, characterization and 
applications of microbial levan. Carbohydrate Polymers. v. 120. n. 1.  p. 
102-114. Abr, 2015. 
VASCONCELOS, A. G.; ARAÚJO, K. V.; SANTANA, L. A. B. 
Polissacarídeos extraídos de algas marinhas e suas aplicações 
biotecnológicas: Uma revisão. Revista Brasileira de Inovação 
Tecnológica em Saúde. v. 5. n. 3. p. 27-51. Set, 2015. 
VOET, D.; VOET J. G. Bioquímica. Artmed Porto Alegre. 4. ed. 2013. 
WANG, C et al. Isolation, Characterization, and Pharmaceutical 
Applications of an Exopolysaccharide from Aerococcus Uriaeequi. Marine 
Drug. v.16. n. 9. p. 1-13. Set, 2018. 
WATER, J. A. J. M et al. Antimicrobial and stress responses to increased 

temperature and bacterial pathogen challenge in the holobiont of a reef‐
building coral. Molecular Ecology. v. 27. n.4. p. 1065-1080. Nov, 2018. 
WU, S et al. Antibiofilm and Anti-Infection of a marine bacterial 
exopolysaccharide against Pseudomonas aeruginosa. Frontiers in 
Microbiology. v. 7. n. 1. p. 1-15. Fev, 2016. 
XIAO, R et al. Investigation of Composition, Structure and Bioactivity of 
Extracellular Polymeric Substances from original and Stress-induced 
Strains of Thraustochytrium striatum. Carbohydrate Polymers. v. 195. p. 
515-524. Set, 2018. 
ZHANG, Z et al.  A novel exopolysaccharide with metal adsorption capacity 
produced by a marine bacterium Alteromonas sp. JL2810. Marine Drugs. 
v. 15. n. 6. p. 1-13. Jun, 2017.



PERFIL DE SUSCEPTIBILIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO DE FUNGOS 

CAUSADORES DE OTOMICOSE E AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO 
EXPERIMENTAL 

1063 
 

CAPÍTULO 55 
 

PERFIL DE SUSCEPTIBILIDADE 
ANTIFÚNGICA IN VITRO DE FUNGOS 

CAUSADORES DE OTOMICOSE E 
AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO 

EXPERIMENTAL 
  

Maria Daniela Silva BUONAFINA1 

Franz de Assis Graciano dos SANTOS1 
Ana Paula Santiago ROCHA1 

Luiz Nascimento de ARAÚJO-NETO1 
Rejane Pereira NEVES1 

1Departamento de Micologia, Centro de Biociências, UFPE;  
Email correspondente: danielabuonafina@hotmail.com 

 

Resumo: Otomicose, infecção do conduto auditivo externo, 

apresenta como agentes etiológicos frequentemente isolados 

espécies de Aspergillus e Candida. No que diz respeito ao 

tratamento dessas micoses, tem se verificado crescente 

resistência antifúngica, principalmente quando relacionado a 

essas espécies. Desta forma, fatores relacionados aos fungos 

como constituição da parede celular e formação de biofilmes 

podem propiciar maior dano e extensão da lesão. Assim, esta 

pesquisa objetivou caracterizar agentes de otomicose quanto 

ao perfil de susceptibilidade a antifúngicos, além de selecionar 

a cepa mais virulenta e avaliar tratamento experimental com 

ciclopirox olamina (CPO). Foram testados em 28 isolados frente 

a cetoconazol (CTZ) e CPO através da microdiluição em caldo, 

com leitura visual e absorbância. Otomicose experimental foi 

reproduzida com o isolado mais virulento e o tratamento seguiu 



PERFIL DE SUSCEPTIBILIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO DE FUNGOS 

CAUSADORES DE OTOMICOSE E AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO 
EXPERIMENTAL 

1064 
 

com CTZ e CPO. A inibição ao CTZ variou entre 0,5-8µg/mL e 

CPO 0,25-8µg/mL. A infecção foi confirmada pela visualização 

de estruturas em parasitismo e isolamento do fungo em meio 

de cultura. As Concentrações Inibitórias Mínimas relatadas 

indicam menor sensibilidade ao antifúngico padrão, porém CPO 

pode ser uma nova alternativa para o tratamento da otomicose. 

Palavras-chave: Otite Externa Fúngica, Ciclopirox olamina, 

Otomicose Experimental. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Otomicose é uma infecção no conduto auditivo externo 

causada por fungos (PRASAD et al., 2014; NEMATI et al., 

2013). A incidência dessa micose varia em diferentes áreas 

geográficas, e é determinada principalmente pelas condições 

ambientais. Esta micose pode atingir percentuais elevados, 

principalmente em regiões tropicais e subtropicais compondo 

até 25% das otites infecciosas (ANEJA; SHARMA; JOSHI, 

2010; GARCIA-AGUDO et al., 2011; NOWROZI et al., 2014; 

GHARAGHANI; SEIFI; ZAREI MAHMOUDABADI, 2015).  

 Os agentes etiológicos mais comuns desta infecção 

fúngica incluem espécies de Aspergillus e Candida, contudo 

outras espécies também são relatadas como potenciais 

patógenos da otomicose (BARATI et al., 2011; KUMAR KARN 

et al., 2014). 

 Apesar de inespecíficos, os principais sintomas são 

prurido, otalgia, otorreia, perda de audição, sensação de 

plenitude auricular (orelha cheia) e zumbido (KUMAR KARN et 

al., 2014). 
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 A maioria dos fungos causadores de otomicose, apesar 

de serem sapróbios, podem causar infecções oportunistas com 

danos irreversíveis principalmente em indivíduos 

imunossuprimidos. Desta forma, o histórico do paciente, o 

exame clínico (otoscopia) associado ao diagnóstico laboratorial 

micológico, são indispensáveis para um diagnóstico preciso 

para a implementação de um tratamento adequado e específico 

(ABOULMAKARIM et al., 2010; VENNEWALD; KLEMM, 2010). 

 Os principais fármacos de uso tópico que estão 

disponíveis para tratar a otomicose são Polienos (Anfotericina 

B), Imidazólicos (Cetoconazol e Miconazol), Piridonas 

(Ciclopirox alamina) entretanto, ainda são escassas as 

informações sobre o uso das hidroxipiridonas no tratamento da 

otite externa fúngica (KURNATOWSKI; FILIPIAK, 2001; DEL 

PALACIO et al., 2002; VENNEWALD; SCHONLEBE; KLEMM, 

2003; JACKMAN et al., 2005). 

 Assim, o desenvolvimento de pesquisas que buscam 

esclarecer qual o melhor tratamento deve ser aplicado nos 

casos de otomicose é de extrema importância, uma vez que, 

evita recidivas da doença, conduzindo a uma melhor qualidade 

de vida dos pacientes. 

 Diante do contexto, o objetivo deste trabalho foi 

caracterizar os agentes etiológicos de otomicose quanto ao 

perfil de susceptibilidade aos antifúngicos e avaliação da 

otomicose experimental. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Obtenção dos isolados 
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 Neste estudo foram utilizados 26 isolados de Aspergillus 

spp. e dois de Candida spp., obtidos da Coleção de Culturas 

Micoteca URM da Universidade Federal de Pernambuco. Essas 

cepas foram originalmente isoladas de pacientes 

diagnosticados com otomicose e atendidos no setor de 

otorrinolaringologia do hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.  

 

Atividade antifúngica in vitro dos isolados  

 

 O método utilizado seguiu as condições descritas no 

documento em M27-A3 (CLSI, 2008a) para leveduras e M38-

A2 (CLSI, 2008b) para fungos filamentosos. O meio de cultura 

utilizado durante os experimentos foi o RPMI 1640 (Sigma-

Aldrich, EUA) com L-glutamina e sem bicarbonato de sódio, pH 

7.0 ± 0.1, com ácido morfolino propano sulfônico (MOPS; 0.165 

mol.L-1; Sigma-Aldrich). O meio de cultura foi esterilizado em 

membranas de 0.22mm (Millipore, Darmstadt, Alemanha). Os 

fármacos comerciais utilizados foram o cetoconazol (Medley 

S.A.), como controle, e ciclopirox olamina (CPO); Medley S.A., 

Campinas–São Paulo, Brazil), ambos dissolvidos em DMSO. As 

concentrações testadas foram, para cetoconazol (CTZ) de 0,03 

a 16 µg.mL-1, e para ciclopirox olamina (CPO) de 0,06 a 32 

µg.mL-1. Para controle de qualidade foi incluída nos testes a 

linhagem C. parapsilosis ATCC 22019, como recomendada 

pelos documentos (CLSI, 2008a). 

 Os isolados de Candida spp. foram mantidas em meio 

Sabouraud dextrose ágar (SDA; Difco) e incubadas a 35 °C. 

Foram preparadas as suspensões dos isolados, e sua 
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densidade foi ajustada de acordo com a escala 0.5 de Mac 

Farland em 90% da transmitância utilizando um 

espectrofotômetro a 530 ƞm. O volume do inóculo foi ajustado 

para 5,0 ml de solução salina esterilizada (0,85%) e, 

posteriormente, diluído em RPMI 1640 para uma concentração 

de 2-5x103 céls.mL-1. 

 Os fungos filamentosos foram obtidos de tubos contendo 

o meio de cultura batata dextrose ágar (BDA; Difco) a 35ºC por 

sete dias. Sequencialmente, propágulos fúngicos foram 

suspensos com 1mL de solução salina esterilizada (0,85%) 

adicionada de tween 20. Posteriormente, a suspensão foi 

transferida para tubos de ensaio esterilizados. Após o repouso 

por cinco minutos, o sobrenadante foi para o vórtex e ajustado 

em espectrofotômetro para 80-82% de transmitância a 530ƞm. 

Após o ajuste, foi feita uma diluição de 1:50 para a obtenção de 

um inóculo final contendo 0,4x104 a 5x104 céls.mL-1. 

 Para os testes de sensibilidade, foram utilizadas placas 

de microtitulação planas de 96 poços (TPP; Trasadingen, 

Suíça). O inóculo foi adicionado aos poços com as respectivas 

drogas a serem testadas, e as placas foram incubadas a 35°C 

durante dois dias antes de ler os resultados para determinar a 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) do CTZ e CPO. As CIM 

tanto para CTZ quanto para CPO foram determinadas entre 80-

100% de inibição em relação aos poços controles.  

 A inibição do crescimento foi demonstrada por 

observação visual, como recomendado pelo CLSI, e em leitora 

de microplaca Elx800, BioTek, Winooski, VT, USA, utilizando 

filtro 405 ηm. 

 

Obtenção dos Animais 
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 O protocolo experimental desenvolvido foi submetido e 

aprovado pela Comissão de Ética em experimentação animal 

do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (CCB-UFPE – ofício 555/2013). 

 Para este estudo foram utilizados 16 ratos albinos 

(Rattus norvegicus - linhagem Wistar) pesando entre 250 e 300 

gramas, do sexo feminino, com seis meses de idade. Os 

animais foram mantidos no Laboratório de Farmacologia e 

Toxicologia Pré-clínica de Compostos Bioativos/ UFPE e 

acondicionados em gaiolas com quatro animais cada. Todos os 

animais receberam dieta comercial (LABINA-Purina) e água.  

 

Modelo de infecção 

 

 O modelo teve início com a imunossupressão dos dois 

grupos de animais utilizando a ciclofosfamida (20mg/mL) 

(GENUXAL; Baxter®), intraperitonialmente, administrada no 

primeiro, quarto e oitavo dia sendo no primeiro administrado 1 

mL e nos outros dias, 0,5 mL da droga.  No quinto dia, após o 

início da imunossupressão sistêmica, após maceração da 

parede do conduto auditivo externo com micropipeta plástica, 

induzindo uma inflamação, foi inoculado 20µL da suspensão de 

propágulos de Aspergillus niveus na concentração de 

108células/mL, ajustada na câmara de Neubauer, e inoculada 

na orelha direita de cada animal com micropipeta. Nos mesmos 

animais, a orelha esquerda, não tratada, foi o controle. 

 Após sete dias da infecção, foi realizado o exame 

microscópico direto (ED), com swab e água destilada 

esterilizada, nas orelhas dos animais e o semeio em meio de 
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cultura Sabouraud dextrose ágar adicionado de antibiótico 

(50mg/mL), para isolamento da cultura. No 13º dia, deu-se início 

ao tratamento dos grupos. Um grupo tratado com cetoconazol 

e o outro com ciclopirox olamina. O tratamento foi administrado 

por sete dias com cetoconazol e com ciclopirox olamina.  

 Decorridos os sete dias de avaliação, os animais foram 

sacrificados em câmara de CO2 e a bula timpânica, retirada 

para análise micológica. 

 

Amostra de tecidos 

 

 Após a retirada da bula timpânica, o conduto auditivo 

externo foi separado e acondicionado, para exame micológico, 

em solução salina a 0,85%, e para histopatológico, preservados 

em solução de formalina a 10% até o momento da microtomia. 

Os cortes histológicos foram incluídos em parafina para 

fabricação das lâminas. Os cortes histológicos (4mm) foram 

obtidos em micrótomo horizontal Yamato (Japan). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto a susceptibilidade in vitro aos antifúngicos  

 

 Dos 28 isolados utilizados no teste, três correspondiam 

a espécie A. avenaceus, um A. awamori, quatro A. flavus, dois 

A. fumigatus, quatro A. niger, três A. niveus, três A. ochraceus, 

três A. parasiticus, três A. tamarii, além de dois isolados de C. 

parapsilosis. 

 Os testes de sensibilidade antifúngica in vitro de 

Aspergillus spp. e Candida spp., isolados de amostras clínicas 
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de pacientes com otomicose frente a CTZ e CPO, encontram-

se descritos na tabela 1.   

 Todos os isolados obtiveram comportamento fungicida 

para CTZ e CPO, sendo observado um total de 100% de 

inibição no crescimento tanto nos fungos filamentosos, quanto 

nas leveduras, exceto em um isolado de A. fumigatus. 

 No teste in vitro, as espécies de A. awamori, A. 

fumigatus, A. niger, A. niveus e A. ochraceus tiveram o CIM 

melhor quando submetidos ao CPO do que ao CTZ. O contrário 

foi observado nas espécies de A. avenaceus, A. flavus, A. 

parasiticus e A. tamarii. Já para os isolados de C. parapsilosis, 

ambos as CIMs foram relativamente baixas. 

 No geral, para o CPO, todos os isolados apresentaram 

CIM variando entre 0,25 e 8 µg.mL-1; para o CTZ variou de 

0,125 a 8 µg.mL-1, exceto uma espécie de A. fumigatus que teve 

o valor do CIM de 16 µg.mL-1, mostrando-se resistente. Já para 

este mesmo isolado, o CIM para CPO foi de 0,25 µg.mL-1. 

 A leitura visual das CIM teve uma maior e mais frequente 

variação para CTZ do que para CPO, quando lidas por 

absorbância, como mostram as figuras 1 e 2. 

                 

Tabela 1. Avaliação da concentração inibitória mínima (CIM) do 

ciclopirox olamina e cetoconazol frente espécies de Aspergillus 

e Candida como agentes de otomicose.            

 

Código 

 

Isolados 

Antifúngicos 

CPO 

(µg.mL-1) 

CTZ 

 (µg.mL-1) 

MM87A/09 Aspergillus avenaceus 8 0,5 

MM87B/09 A. avenaceus 4 2 

MM87C/09 A. avenaceus 4 2 
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URM6328 A. awamori 1 8 

URM6325 A. flavus 4 1 

URM6332 A. flavus 8 2 

URM6333 A. flavus 4 2 

MM88A/09 A. flavus 8 2 

URM6326 A. fumigatus 0,25 16 

URM6327 A. fumigatus 0,5 8 

URM6329 A. niger 1 4 

URM6794 A. niger 0,25 8 

URM6795 A. niger 0,25 8 

MM88C/09 A. niger 0,25 2 

URM6330 A. niveus 1 2 

URM6334 A. niveus 1 2 

URM6335 A. niveus 1 2 

URM6321 A. ochraceus 0,25 2 

URM6796 A. ochraceus 0,5 4 

URM6797 A. ochraceus 1 4 

URM6323 A. parasiticus 4 1 

URM6324 A. parasiticus 4 2 

URM6331 A. parasiticus 4 2 

URM6322 A. tamarii 1 1 

URM6745 A. tamarii 8 1 

URM6746 A. tamarii 0,5 0,125 

URM7048 Candida parapsilosis 0,25 0,125 

URM7049 C.parapsilosis 0,5 0,5 

    CTZ=cetoconazol; CPO=ciclopirox olamina. 

 

Figura 1. Determinação da concentração inibitória mínima de 

cetoconazol lida por observação visual e por absorbância.  
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Figura 2. Concentração inibitória mínima de ciclopirox olamina 

lida por observação visual e por absorbância. 

 
 

 Espécies de Aspergillus e Candida são os principais 

agentes etiológicos da otomicose. Contudo, trabalhos recentes 

apontam que A. niger continua sendo o fungo mais 

predominante nesse caso, seguido de A. flavus e A. fumigatus. 

No entanto, em nossa pesquisa não observamos uma 

prevalência em relação as espécies isoladas nos casos de 
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otomicose (ANEJA; SHARMA; JOSHI, 2010; JIA et al., 2011; 

SARVAN et al., 2012). 

 Muitos antifúngicos têm sido utilizados por 

otorrinolaringologistas na busca de um tratamento eficaz para 

otomicose. Muitos médicos apontaram a importância de se 

identificar o agente etiológico em nível de espécie e suas 

características intrínsecas para escolha de um tratamento 

adequado, já que nem todas as espécies têm os mesmos 

padrões de susceptibilidade contra os antifúngicos disponíveis 

no mercado (BALAJEE et al., 2007; AKTAS; YIGIT, 2009; 

NEMATI et al., 2013). 

 Munguia e Daniel (2008), afirmaram que os azólicos são 

eficazes para o tratamento das otomicoses. Segundo Ho et al. 

(2006), o CTZ é um antifúngico azólico com largo espectro de 

atividade, sendo eficaz no tratamento dos agentes etiológicos 

mais comuns da otite fúngica; e atualmente utilizado como 

antifúngico padrão para casos de otomicose. Os autores ainda 

verificaram que o CTZ mostrou eficácia de 95-100% dos testes 

in vitro contra as espécies de Aspergillus e de C. albicans, 

obtidos de casos de otomicose. Tais achados corroboram com 

nossa pesquisa, uma vez que apenas um isolado clínico 

mostrou-se resistente ao fármaco, o que foi observado após a 

leitura por absorbância. Estudos têm demonstrado o valor da 

automatização nas leituras espectrofotométricas nos testes de 

susceptibilidade aos antifúngicos, pois oferece a vantagem de 

se obter uma leitura mais objetiva para a determinação da CIM 

(ODDS; MESSER; WOESTENBORGHS, 1995; RODRÍGUES-

TUDELA; MARTINEZ-SUÁREZ, 1995).  

 Para fungos do grupo Nigri como A. awamori e A. niger, 

a CIM variou de 2 a 8 µg.mL-1 em nosso estudo. Szigeti et al. 
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(2012) também avaliaram espécies da Sessão Nigri de A. 

awamori e A. tubingensis, isolados de otomicose, e verificaram 

que foram pouco susceptíveis a resistentes ao CTZ, pela qual 

a CIM variou entre 8-16 µg.mL-1.  

 Novas alternativas têm sido propostas para o tratamento 

da otomicose. Nesta pesquisa, avaliamos a capacidade do CPO 

em inibir o crescimento de fungos causadores de otite fúngica.  

 No entanto, o CLSI (2008b) faz referência apenas a 

dermatófitos quanto ao uso do CPO, demonstrando que o CIM 

≤ 1µg.mL-1 frente este fármaco, são considerados sensíveis. 

Entretanto, Markus (1999) e Jue, Dawson e Brogde (1985) 

citaram que o CPO pode ser considerado tanto fungistáticos 

quanto fungicida, e encontraram CIM no intervalo de 0,9 ± 3,9 

µg.mL-1 para dermatófitos e espécies de Candida, e para 

espécies de Aspergillus, 7,8 e 15,6 µg.mL-1, o que confere com 

nossos estudos no qual a maior CIM encontrada foi 8 µg.mL-1 

para espécies de Aspergillus, e 0,25 µg.mL-1 para C. 

parapsilosis. Esses dados apontam que esses grupos fúngicos 

apresentam uma maior sensibilidade a este antifúngico, quando 

comparado ao CTZ. 

 

Quanto ao tratamento experimental 

 

 Após a administração da ciclofosfamida, a 

imunossupressão foi confirmada por meio da avaliação do 

hemograma do cobaia.  

 Decorridos sete dias de infecção, em exame direto, sem 

clarificante e corante, foram observadas em 75% de amostras 

dos animais, em microscopia óptica, filamentos micelianos, 

hialinos, septados em dicotomia (Figura 1). Os isolados 
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fúngicos também foram obtidos em cultura em meio Sabouraud 

dextrose ágar.  

 

Figura 1. (A) Exame direto de secreção do conduto auditivo 

externo: hifas hialinas, septadas em dicotomia; (B) Exame 

direto do tecido. 

 
 

Após o sacrifício, fragmentos de tecido foram retirados e 

encaminhados para exames micológico e histopatológico. 

Durante a retirada da bula timpânica, foram observadas massas 

brancas compactas, indicando a presença de estrutura fúngica 

(Figura 2). Os animais apresentavam inflamação com otorreia, 

obstrução do CAE devido à presença de numerosos fragmentos 

fúngicos.  

Foi verificado que não houve eficácia nos tratamentos 

implementados, provavelmente porque o mesmo foi realizado 

em apenas sete dias do processo de infecção.  No exame 
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micológico realizado com o tecido do conduto auditivo externo 

e, em seguida, feito o retrocultivo do material biológico (após 

três dias), foi observado crescimento fúngico e identificado 

como Aspergillus niveus. 
 

Figura 2. Aspectos da infecção do conduto auditivo externo. (A) conduto 

auditivo externo; (B) Massa fúngica; (C) conduto auditivo externo recoberto 

por massa fúngica. 

 
 

Nossa pesquisa foi baseada nos trabalhos publicados de 

Emgard e Hellström (1997), onde determinaram um 

procedimento padronizado para estimulação mecânica do 

conduto auditivo externo e que provocou uma reação 

semelhante na qual ocorre em otite externa humana. Eles 

afirmaram que tal modelo experimental animal de otite externa, 

pode ser utilizado para estudos sobre patogênese da otite, 

como otites fúngicas, bem como para testar novas estratégias 

terapêuticas, contribuindo para uma melhor qualidade de vida 

do paciente.  
 

4 CONCLUSÕES 
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 Assim, como base nesse estudo podemos concluir que a 

identificação do agente etiológico da otomicose é necessária 

para a instituição de um tratamento adequado, uma vez que 

algumas espécies podem apresentar uma menor sensibilidade 

a antifúngicos utilizados no tratamento de rotina, como o CTZ. 

O CPO tem ação fungicida sobre os mais frequentes 

agentes da otomicose, como espécies de Aspergillus e 

Candida. 

A leitura automatizada do teste de sensibilidade 

antifúngica é uma ferramenta mais objetiva para determinação 

da CIM. 

 Apesar da variação da CIM do CTZ e do CPO terem sido 

semelhantes em nossa pesquisa, o CPO pode ser alternativa 

eficaz no tratamento tópico de pacientes com otite fúngica, uma 

vez que, na maioria dos casos esta micose está associada a 

infecção bacteriana no CAE, e além de antifúngico, o CPO 

possui atividade antibacteriana e ação anti-inflamatória.  

 Concluímos também que modelos experimentais têm 

uma grande importância principalmente para avaliação de 

infecções e tratamentos. 

 O uso de animais, como ratos Wistar, é indicado em 

modelos experimentais para a avaliação de doenças na orelha 

externa, devido à similaridade com a orelha humana. 

A. niveus é capaz de causar infecção no conduto auditivo 

externo em ratos wistar. 

No modelo animal, sete dias de tratamento tanto com 

cetoconazol quanto com ciclopirox olamina não foram 

suficientes para cessar o processo infeccioso.  

 Este modelo de infecção fúngica contribuirá com estudos 

futuros, associando a pesquisa na área da micologia médica 
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com profissionais da área de otorrinolaringologia, no que tange 

ao conhecimento das otomicoses.  
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RESUMO: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma área 

crítica, restrita, de extrema importância e destinada à internação 

de pacientes graves, que requerem atenção profissional 

especializada de forma contínua e integrada.Neste cenário, a 

incidência de infecções fúngicas sistêmicas têm se elevado 

gradualmente durante as últimas décadas, acarretando 

elevados índices de mortalidade, sobretudo nos pacientes 

imunocomprometidos. Desta forma, a realização de estudos 

epidemiológicos nas unidades hospitalares, surgem como um 

fator coadjuvante na investigação de possíveis surtos por 

espécies de fungos emergentes. Assim, o trabalho teve como 

objetivo realizar um levantamento do perfil epidemiológico das 

leveduras isoladas de pacientes críticos, internados nas UTIs 

de hospitais públicos da cidade do Recife, PE, Brasil. Foi 
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realizado um estudo descritivo, de natureza epidemiológica dos 

isolados fúngicos obtidos de pacientes internado nas Unidades 

de Terapia Intensiva de hospitais púbicos da cidade do Recife. 

Durante o período determinado, obtivemos um total de 56 

pacientesque apresentaram diagnóstico confirmatório para 

infecção fúngica sistêmica, causadas por espécies de 

leveduras. Das espécies isoladas, Candidatropicalis (32,1%) foi 

a levedura com maior prevalência nos casos de 

candidemianosocomial, seguida por C. albicans. Tais valores 

ressaltam a importância de estudos epidemiológico frequentes 

acerca das populações microbianas que residem em um 

determinado ambiente hospitalar, a fim de evitar o aumento das 

infecções nosocomiais.   

 

Palavras-chaves:UTI; fungemia; Candida sp.; pacientes 

imunocomprometidos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A UTI é uma área crítica, restrita,de extrema importância 

e destinada à internação de pacientes graves, que requerem 

atenção profissional especializada de forma contínua e 

integrada. Tal setor constitui um nível de atendimento à saúde 

de alta complexidade dentro do hospital, atuando de forma 

decisiva quando há instabilidade de órgãos e risco de morte ao 

paciente (De Sousa et al., 2014; De Sousa et al., 2016; De 

Souza et al., 2017). 

Segundo os dados do Ministério da Saúde, pacientes 

internados em UTI têm de 5 a 10 vezes mais chances de 

contrair uma infecção e que estas, podem representar cerca de 
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20% do total das infecções em uma unidade hospitalar (Pereira 

et al., 2016). Sendo assim, infecção hospitalar, também 

denominada de nosocomial, é a infecção adquirida após 72 

horas de hospitalização, e pode também estar relacionado à 

realização de procedimentos invasivos como cirurgias, sondas, 

cateter, acesso venoso e entre outras no âmbito hospitalar 

(Menezes et al., 2016; Pereira et al., 2016).  

Ademais, as internações prolongadas também 

aumentam o tempo de permanência dos pacientes na 

instituição, sendo responsáveis por grande parte da taxa de 

mortalidade nesse setor (Guimarães et al., 2011; Oliveira et al., 

2014; Pereira et al., 2016). 

Neste cenário, a incidência de infecções fúngicas 

sistêmicas nas UTIs têm se elevado gradualmente durante as 

últimas décadas, levando ao aumento dos índices de 

mortalidade, sobretudo nos pacientes imunocomprometidos. 

Assim, podemos citar os portadores de doenças hematológicas 

malignas, neoplasias,neutropênicos, indivíduos que possuem 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 

transplantados, pacientes sob tratamento quimioterápico, 

antibioticoterapia de amplo espectro e uso prolongado de 

corticoides, além de outras condições clínicas importantes que 

podem acarretar tais infecções (Althaus et al., 2015; Pereira et 

al.,2016).  

Além do mais, sabe-se que o tempo de permanência no 

ambiente hospitalar, bem como a utilização de dispositivos 

médicos-invasivos (sondas e cateter), também contribui para 

esse elevado índice de infecções relacionadas à assistência à 

saúde ou também denominado IRAS (Hanet al., 2010; 
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Majumdae e Padiglione, 2012; Oliveira et al., 2014; Pereira et 

al., 2016).  

Desta forma, entre os agentes etiológicos 

frequentemente envolvidos nestas infecções, destacam-se as 

leveduras do gênero Candida, Cryptococcussp. e o fungo 

filamentoso Aspergillusfumigatus (Morschhäuser, 2010); mas 

podemos observar também, um aumento nos casos de fungos 

emergentes ou espécie de Candidanão-C.albicans.No entanto, 

a frequência maior de isolamentos nas UTIssão de leveduras 

do gênero Candida, as quais correspondem por cerca de 80% 

das infecções fúngicas notificadas no Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar (SCIH)(Colombo; Guimarães, 2003; Hajjeh 

et al., 2004; Molina et al., 2012; De Sousa et al., 2016; De Souza 

et al., 2017). 

O gênero Candida é constituído de um grupo 

heterogêneo, formado de aproximadamente 200 espécies de 

leveduras, porém apenas uma pequena fração é considerada 

como agente etiológico de infecção fúngica sistêmica. Assim, o 

grupo que compõe as principais espécies de interesse clínico é 

constituído pelas espécies C. albicans, C. parapsilosis, C. 

tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. guilliermondiie C. lusitaniae. 

 No entanto, é frequente o relato de infecções superficiais 

e invasivas por espécies emergentes, como C. dubliniensis, C. 

kefyr, C. rugosa, C. famata, C. utilis, C. lipolytica, C. 

norvergensis, C. inconspicua, C. pseudorugosa, C. 

metapsilosise C. orthopsilosis (Gonçalves et al., 2010; Gomes; 

Cardona-Castro, 2016). 

Esses microrganismos, por sua vez, podem colonizar 

diversos sítios corpóreos, tais como, orofaringe, cavidade bucal, 

dobras da pele, secreções brônquicas, mucosa vaginal, urina, 
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fezes, entre outros. Sabe-se, que essas leveduras fazem parte 

da microbiota do ser humano, e que, infecções fúngicas 

sistêmicas causadas por tais microrganismos são consideradas 

micoses oportunistas, uma vez que, a cepa que coloniza, 

posteriormente, pode tornar-se infectante (Muhhlhasen; 

Kollmar, 2014).  

Desse modo fica claro que a identificação correta 

dos agentes etiológicos das infecções fúngicas, auxilia no 

conhecimento da epidemiologia destas micoses. Os 

recursos laboratoriais utilizados para o diagnóstico 

micológico destas infecções são indispensáveis e sua 

capacidade em definir infecção/doença é inquestionável. 

Desta forma, o trabalho tem como objetivo realizar um 

levantamento do perfil epidemiológico das leveduras 

isoladas de pacientes internados nas UTIs de hospitais 

públicos da cidade do Recife, PE, Brasil.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A pesquisa foi conduzida após aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos CCS/UFPE sob-

registro do CAEE: 51544815.0.0000.5208. 

 Foi realizado um estudo descritivo, de natureza 

epidemiológica dos isolados fúngicos obtidos de pacientes 

internado nas Unidades de Terapia Intensiva de hospitais 

púbicos da cidade do Recife. As variáveis observadas neste 

trabalho foram gênero, idade, amostra clínica e a espécie de 

fungo isolada.Os resultados analisados foram discutidos de 

acordo com a literatura pesquisada.  

 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS LEVEDUROSES SISTÊMICAS EM UNIDADES 
DE TERAPIA INTENSIVA DE HOSPITAIS PÚBLICOS DA CIDADE DO RECIFE – 

PE, BRASIL 

1086 
 

Obtenção das amostras clínicas, diagnóstico laboratorial 

micológico e identificação dos isolados 

 

As coletas foram realizadas em pacientes internados nas 

UTIs de dois grandes hospitais da cidade do Recife – PE, 

mediante a aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa com 

seres humanos/UFPE. As coletas foram realizadas por 

profissionais devidamente capacitados e, de acordo com a 

solicitação médica.  

Amostras biológicas como urina, LCR, sangue, lavado 

bronco-alveolar (LBA), escarro, ponta de cateter, fragmento de 

tecido e entre outras, foram coletadas e enviadas ao 

Laboratório de Micologia Médica Sylvio Campos do Centro de 

Biociências da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

para a realização do diagnóstico laboratorial micológico. 

O diagnóstico foi realizado através do exame micológico 

direto (EMD) do material biológico e isolamento em meio de 

cultura. As amostras enviadas ao laboratório, foram clarificadas 

com solução de hidróxido de potássio a 20% (KOH) ou vistas a 

fresco (sem adição de corantes) ou contrastadas com tinta da 

china para visualização de determinadas espécies de fungos. 

Osemeio foi realizado emplacas de Petri, no meio Sabouraud 

Dextrose Agar (SDA) (DIFCO) adicionado de 50 mg/L de 

cloranfenicol (antibiótico), incubadas a 25ºC e 37ºC e mantidos 

por até 15 dias para isolamento do agente etiológico, para 

posterior identificação. 

Os isolados foram identificados através da taxonomia 

clássica (De Hoog et al., 2000), onde foram visualizadas as 

características macroscópicas e microscópicas; automatizada 

pelo equipamento VITEK 2 (Kanno et al., 2017) e caraterização 
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molecular por Goes-Neto et al. (2005) adaptada para o 

microrganismo.  

 Na análise das características macroscópicas, foram 

analisadas a coloração das colônias e consistência (mucoide, 

lisa ou levemente enrugada). Quanto as caraterísticas 

microscópicas, foram visualizadas células globosas, ovaladas, 

elípticas e hialinas e, presença de pseudomicélio. Na 

identificação pelo VITEK 2 foram preparadas suspensões 

através da transferência de colônias das leveduras para 3,0 ml 

de solução salina (solução aquosa a 0,45% a 0,50% de NaCl, 

pH 4,5 a 7,0) estéril (Sigma). A turvação foi ajustada de acordo 

com a escala (1,80 - 2,20) de McFarland. As suspensões das 

leveduras foram colocadas no cassete junto com os respectivos 

cartões de identificação e postas no aparelho de vácuo 

integrado. Em seguida, o cassete contendo as suspensões foi 

colocado manualmente no equipamento (Vitek®2 Compact, 

bioMérieux) na câmara de vácuo. Os resultados obtidos foram 

transportados para um sistema óptico de reação de leitura, o 

qual é conjugado ao computador onde os dados foram 

transferidos e processados. Os cartões inoculados, vedados e 

incubados foram mantidos a 37ºC. 

Quanto a confirmação das espécies obtidas, foi realizada 

a identificação molecular, utilizando primer espécie-específico 

de acordo com o fungo analisado e também, amplificação do 

rDNA das regiões ITS. A partir desses dados, foi possível 

realizar um mapeamento das principais espécies de fungos 

isolados dos pacientes.  

 

Levantamento do perfil epidemiológico 
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 No período de 12 meses foram coletadasamostras 

clínicas de um total de 100 pacientes internados nas Unidades 

de Terapia Intensiva de hospitais de referência da cidade do 

Recife/PE. Além disso, foi realizado uma análise dos 

prontuários destes pacientes, a fim de avaliar as variáveis 

gênero, idade e doença de base. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período determinado, obtivemos um totalde 56 

pacientesque apresentaram diagnóstico confirmatório para 

infecção fúngica sistêmica, causadas por espécies de 

leveduras.  

 Após a análise, foi constatado a predominância de  

pacientes do gênero masculino, com faixa etária superior a 60 

anos, sendo a maioria dos pacientes portadores de diabetes 

mellitus, hipertensão, em uso de medicamento 

imunossupressor e pacientes portador do vírus do HIV. Quanto 

ao material biológico, predominou amostras de sangue. Em 

relação as infecções fúngicas sistêmicas, a infecção de corrente 

sanguínea (fungemia), foi a mais prevalente em mais de 70% 

dos casos observados. Dos pacientes analisados, a maioria 

fazia uso de cateter venoso central e sonda de nutrição e alívio.  

 A partir do isolamento do material biológico, obtivemos 

um total de 56 isolados fúngicos, sendo estes 18 

Candidatropicalis (32,1%), 16 C. albicans (28,5%), 9 C. 

parapsilosis (16%), 7 Cryptococcusneoformans (12,5%), 4 

Candidaglabrata(7,1%), 1 Kodamaea (Pichia) ohmeri (1,7%) e 

1 Candidanorvegensis (1,7%) (figura 1). 
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Figura 1: Perfil epidemiológico dos isolados fúngicos obtidos de 

pacientes na UTI. 

 

Essas infecções por sua vez, tendem a agravar ainda 

mais o quadro clínico do paciente, uma vez que, quando 

associadas a outros processos infecciosos, podem levar o 

paciente a óbito (Althaus et al., 2015; Pereira et al., 2016).  

Outra problemática de extrema importância é a terapia 

antifúngica utilizada para o tratamento das infeções sistêmicas. 

 Observou-se que o gênero masculino foi o mais 

acometido em detrimento ao feminino, com 65% dos casos; e 

com idade acima dos 60 anos. Tais dados corroboram com os 

achados de Bassetti et al. (2015), em um grande estudo 

epidemiológico nas UTIs 13 hospitais da Europa, onde 

obtiveram que os pacientes mais acometidos tinham idade 

superior a 63 anos e 57% eram do gênero masculino.  

 Em outro estudo do mesmo autor Bassetti et al. (2013), 

realizado em hospitais públicos da Itália e Espanha, 

observaram que a média dos pacientes internados, foi acima de 

Agente etiológico

Candida tropicalis C. albicans

C. parapsilosis Cryptococcus neoformans

Candida glabrata C. melibiosica

C. norvegensis
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66 anos; sendo 57% correspondente ao público masculino. Tais 

dados reforçam nossos achados quanto ao perfil obtido em 

nossos estudos. 

 Entretanto paraRodriguez et al. (2017), o gênero 

envolvido em episódios de infecção fúngica sistêmica não há 

relação direta quanto a frequência do grupo acometido, uma 

vez que fatores como idade avançada, doenças de bases e até 

mesmo tempo de internação prolongado, podem ser fatores 

cruciais para desencadear esse tipo de infecção. 

 Neste trabalho, candidemia foi a infecção mais frequente 

no diagnóstico dos casos de micoses sistêmica em UTI. Tais 

dados se confirmam com o trabalho de Bassetti et al (2017), 

onde a candidemia predominou em 57,1% dos casos 

averiguados.  

Espécies de Candidasp. são conhecidas mundialmente 

como importantes patógenos oportunistas, representando 

umas das principais causas de morbidade e mortalidade para a 

saúde pública (Menezes et al., 2016; Bassetti et al., 2017). Foi 

observada uma maior incidência de isolados de 

Candidatropicalis(32,1%), seguido da C.albicans (28,5%) e 

C.parapsilosis (16%) nos pacientes de UTI. Tais dados 

divergem de Bassetti et al. (2017), onde observaram em um 

estudo epidemiológico multicêntrico em diversas UTIs, que a C. 

albicans foi a levedura mais isolada (59.5%), seguido da C. 

tropicalis (11,9%) e C. parapsilosis (7,1%). Porém, o alto nível 

de mortalidade foi atribuído a C. tropicalisnos casos de 

candidemia.  

Em um trabalho de Mariette et al. (2016), onde um grupo 

de pacientes de UTI diagnosticados com malignidade 

hematológica, também apresentaram na sua totalidade, 
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infecção fúngica sistêmica por C. albicans (46–56%). Pappas et 

al. (2018), também confirmaram que a espécie C. albicans, 

ainda permanecem mais comum, contudo a prevalência desse 

fungo pode variar de acordo com localização geográfica. 

 Candidaalbicans ainda hoje prevalece como o patógeno 

mais isolado e causador de óbitos nas micoses sistêmicas, 

principalmente nas infecções de corrente sanguínea. Porém, 

espécies de Candidanão-C. albicansvem se destacando neste 

cenário e gerando mudanças no perfil epidemiológico, uma vez 

que fatores como resistência aos antifúngico, resistência 

intrínseca que algumas cepas possuem e o surgimento de 

cepas emergentes, podem agravar ainda mais o quadro clínico 

do paciente (Krashin et al., 2015). 

 Na atual pesquisa, foi verificado que C. tropicalisfoi 

ofungo mais prevalentenos casos de candidemia na UTI, uma 

vez que, seu isolamento na maioria das vezes, está atrelado 

aos quadros de neutropenia e, em pacientes transplantados de 

medula óssea (De Sousa et al., 2014). Já a C.parapsilosisainda 

prevalece como levedura emergente. Seu elevado grau de 

mortalidade pode estar associado ao uso de dispositivos 

médico-invasivos como sondas, cateter venoso central (CVC), 

acessos periféricos e outros. No nosso,observou-seque a C. 

parapsilosis ficou em 3º lugar das cepas isoladas, sendo os 

pacientes por este fungo acometido, portadores de sondas de 

nutrição parenteral e CVC (cateter venoso central) de longa 

duração (Flores-Gonzáles et al., 2016). 

Outra levedurade importância médica é 

Cryptococcusneoformans.Este fungo é cosmopolita e, é 

comumente relatado por acometer indivíduos 

imunocomprometidos, como pacientes portadores do vírus da 
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Imunodeficiência Humana Adquirida (HIV), transplantados, que 

fazem uso de medicamentos imunossupressores e outros. No 

nosso trabalho, dos sete(12,5%) pacientes com criptococcose, 

cincoforam diagnósticos com sorologia positiva para o HIV, o 

que corrobora com os trabalhos de Tarumoto et al. (2016) e 

Aguiar et al. (2017), quanto a frequência do C. neoformans em 

acometer esse grupo em particular.  

Em outro estudo realizado por Nascimento et al. (2017), 

relataram que a criptococcose é a terceira infecção fúngica mais 

frequente, envolvendo pacientes HIV positivo. Essa micose 

apresenta alta letalidade mesmo com o uso de drogas 

antifúngicas utilizadas rotineiramente no tratamento. No nosso 

estudo, os pacientes diagnosticados com criptococcose, foram 

tratados com anfotericina B e fluconazol; apesar de que, alguns, 

evoluíram para o óbito devido ao estado avançado da doença.  

Embora menos frequente que Candidaalbicans, as 

infecções causadas por C. glabrata são mais difíceis de tratar e 

estão associadas a altas taxas de mortalidade. Este fato se 

deve à maior tolerância inata deste microrganismo aos 

antifúngicos azólicos. Outro aspecto epidemiológico atribuído a 

estas leveduras deve-se a sua maior prevalência em pacientes 

idosos (Hooper et al., 2018). No nosso caso, dos 

quatropacientes com idade variando entre 65-80 anos, todos 

foram diagnosticados com C. glabrata. O teste de 

susceptibilidade in vitro pelodocumento M27-S4, 

apresentousensívelao fluconazol com concentração inibitória 

mínima (MIC)variando entre 4µg/ml e 8µg/ml.  

No presente trabalho, observamos o isolamento de 

espécies que até então raramente tinham sido descritas na 

literatura como potenciais agentes de candidemia em pacientes 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS LEVEDUROSES SISTÊMICAS EM UNIDADES 
DE TERAPIA INTENSIVA DE HOSPITAIS PÚBLICOS DA CIDADE DO RECIFE – 

PE, BRASIL 

1093 
 

imunossuprimidos.Obtivemos um caso de Candidanorvegensis, 

em paciente crítico, diabético e positivo para o vírus do HIV. 

Nesse episódio, o mesmo foi tratado com anfotericina B, uma 

vez que o uso do fluconazol, se mostrou ineficaz no tratamento 

da candidemia. Provavelmente, essa espécie deve apresentar 

algum tipo de resistência aos azólicos, tornando a resolução do 

tratamento inviável para o paciente.  Desta forma, nosso 

trabalho se assemelha com o trabalho de Sanclemente et al. 

(2015), onde um estudo de suscetibilidade antifúngica frente a 

isolados de C. norvegensis, mostrou 41% de resistência ao 

fluconazol. Para Krcmery et al. (2002), a anfotericina B tem sido 

considerada como tratamento de escolha nos casos de infecção 

por C. norvegensis. 

Kodamaeaohmeri, levedura emergente, apesar de ser 

pouco conhecida na literatura como agente de micose 

sistêmica, vem ganhando destaque nos casos de candidemia 

em pacientes críticos. Neste trabalho, foi obtido um isolado 

clínico de K. ohmeride paciente imunocompetente, porém, o 

mesmo apresentava como fatores predisponente diabetes 

mellitus e hipertensão. Isso corrobora com Tashiro et al. (2018), 

ao observar que diabetes, cirrose, hepatite B, tumores 

malignos, intubação são considerados fatores de risco para 

infecção sistêmica por K. ohmeri. 

Assim como nos relatos de Huang et al. (2018), K. 

ohmerié uma levedura oportunista, que apresenta um potencial 

elevado de causar uma fungemia, principalmente em pacientes 

que apresentam algum tipo de neoplasia. Os autores citaram 

também, a importância de estudos epidemiológicos recentes, 

acerca de novos casos envolvendo leveduras emergentes. 
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Diante desta problemática, o conhecimento e o estudo 

de espécies emergentes se faz de extrema importância para a 

saúde pública, devido a possíveis surtos de microrganismos 

altamente patogênicos e sua resistência aos antimicrobianos 

disponíveis.  

Desta forma, descrita inicialmente em 2009, 

Candidaauris teve sua primeira descrição após ter sido isolada 

do canal auditivo externo de um paciente no Japão. A partir 

desse episódio, vários casos de infecções por essa levedura 

vêm sendo relatados, incluindo infecções de corrente 

sanguínea. Tais relatos foram publicados em vários países, 

incluindo Colômbia, Índia, Israel, Quênia, Kuwait, Paquistão, 

África do Sul, Coréia do Sul, Venezuela e Reino Unido 

(Vallabhaneniet al., 2017). Tabela 1. 

Atualmente, C. auristem sido apontada como um 

importante patógeno emergente em infecção fúngica hospitalar. 

Em março de 2017, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), publicou oficialmente uma nota técnica onde relata 

surtos de C. auris em serviços de saúde da América Latina, bem 

como meios de transmissão e métodos de identificação do 

patógeno. No Brasil, ainda não foi notificado nenhum caso de 

infecção por C. auris, mas isso não significa que não tenha 

ocorrido, pois, como a detecção desse fungo requer métodos 

laboratoriais especializados, e é possível que a ocorrência 

dessa infecção não tenha sido identificada. 

Ademais, caracterizada equivocadamente como C. 

haemulonii, C. famata e/ou Rhodotorulaglutinis pelos sistemas 

automatizados, C. auris, hoje, é uma espécie emergente que 

apresenta um risco eminente devido às altas taxas de 

mortalidade que vem apresentando nas UTI, sendo 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS LEVEDUROSES SISTÊMICAS EM UNIDADES 
DE TERAPIA INTENSIVA DE HOSPITAIS PÚBLICOS DA CIDADE DO RECIFE – 

PE, BRASIL 

1095 
 

considerada como uma séria ameaça à saúde pública global 

(Calvo et al., 2016).  

Sarma; Upadhyay. (2017), também analisaram o perfil 

epidemiológico desse novo patógeno emergente, C. auris. 

Nesse estudo, mostrou que existe uma enorme dificuldade em 

relação a identificação automatizada desse fungo, bem como, 

o fato dele se apresentar resistente a todas as classes 

disponíveis de antifúngicos, mesmo existindo poucas cepas.  

 Em uma outra pesquisa realizada por Strolloet al. (2017), 

nos Estados Unidos, entre os anos de 2002 a 2012, mostrou 

que a candidemia apareceu como a principal causa de infecção 

fúngica sistêmica nas UTIs, com uma média anual de 

aproximadamente de 5,3 casos a cada 100.000 habitantes. O 

fator primordial estava relacionado com o tempo prologando de 

internamento, sendo o custo médio por paciente de 

aproximadamente 47 mil dólares para o governo. 

 Desta forma, o diagnóstico de um paciente com suspeita 

de infecção fúngica, requer atenção especial por parte da 

equipe médica e colaboradores. Assim, o diagnóstico clínico 

surge como a primeira ferramenta para a hipótese diagnóstica 

de infecção, e quando associado a outros métodos de 

diagnóstico analítico, entra em consonância com o objetivo de 

confirmar o agente etiológico de uma determinada doença 

(Garzillo et al., 2017). 
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Figura 2: Distribuição das espécies de Candidano mundo. 

Fonte:Pappas et al., 2018. 

  

Assim, com o objetivo de otimizar o diagnóstico, novas 

tecnologias foram e vem sendo desenvolvidas para facilitar e 

diminuir o tempo de espera do resultado para o paciente. A 

incorporação de técnicas moleculares e proteômicas 

associadas com as técnicas já disponíveis vêm contribuindo 

significativamente para o diagnóstico com alta confiabilidade, 

eficácia e precisão, culminando na escolha da melhor terapia 

antifúngica e no melhor prognóstico para o paciente (Oliveira et 

al., 2014). 

 

4 CONCLUSÃO 
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Diante do exposto, concluímos a importância do 

conhecimento prévio da comunidade de microrganismos de 

etiologia fúngica que habitam o ambiente hospitalar, 

principalmente as Unidades de Terapia Intensiva. Assim, a 

realização de estudos epidemiológicos, como o levantamento 

das espécies ali presente e o estudo do perfil de sensibilidade 

de cada fungo, contribuem de forma positiva tanto para a equipe 

hospitalar, quanto para o paciente, culminando em um melhor 

prognóstico e na escolha terapêutica mais adequada.  
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RESUMO: A biorremediação é um conjunto de processos que 
utilizam agentes biológicos e/ou seus metabolismos para 
degradar, reduzir ou eliminar xenobióticos que oferecem risco 
ao ambiente. Pseudomonas aeruginosa é um bacilo Gram-
negativo, caracterizado por extrema versatilidade metabólica e 
potencialmente importante no emprego da biorremediação. A 
bactéria sintetiza a piocianina, um pigmento fluorescente, de 
coloração azul ou azul-esverdeada da família das fenazinas e 
sintetizado exclusivamente por essa espécie, cuja função já 
descrita na literatura remete a participação na redução do íon 
Fe3+, o transporte de elétrons e potencial atividade 
antimicrobiana. A PYO participa dos processos de comunicação 
celular, regulando a produção de tensoativos.Em tese, quanto 
mais piocianina é produzida, mais agentes dessa natureza 
podem ser sintetizados, implicando no processo de remoção de 
petroderivados pela bactéria. Visto isto, a presente pesquisa 
objetivou a produção, extração e estimativa da concentração de 
piocianina em dois isolados de P. aeruginosa (TGC 02 e TGC 
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04) e correlacionar a quantidade de pigmento produzido com o 
índice de emulsificação de quatro petroderivados. Os 
resultados constataram que os maiores índices de 
emulsificação estiveram presentes no óleo lubrificante, diesel e 
gasolina, não havendo emulsificação do querosene. A 
correlação entre a produção do pigmento e o E24 foi observada 
com a gasolina. Os achados indicaram caminhos na tentativa 
de elucidar o papel do pigmento na atividade 
hidrocarbonoclástica da P. aeruginosa. 
Palavras-chave: Fenazinas naturais, Hidrocarbonetos do 
petróleo, Agentes tensoativos, Piocianina.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 O petróleo é um líquido natural oleaginoso constituído 

por uma combinação tóxica de hidrocarbonetos, descritos como 

extremamente poluentes, tóxicos e de elevado potencial 

carcinogênico e mutagênico para humanos. O composto é 

formado por meio da conversão anaeróbica da matéria 

orgânica, depositada em rochas sedimentares, sob condições 

de pressão e temperatura elevadas. Um dos enfoques e 

grandes desafios da indústria do setor petroleiro é a 

manutenção dessa substância em local apropriado já que nos 

diversos processos existe a susceptibilidade às falhas e 

acidentes durante todas as etapas, desde a extração até o 

armazenamento nos pontos de venda (FERNÁNDEZ et al., 

2016; PUGAS, 2015; DAS E MA, 2013;  WASI; TABREZ; 

AHMAD, 2013).  

 A ascensão da sociedade e a demanda energética 

trouxeram a necessidade da utilização de hidrocarbonetos de 

petróleo e seus derivados na fabricação de produtos e 

fornecimento de serviços, entretanto esse aumento significativo 
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provocou o aumento da vulnerabilidade natural dos aquíferos, 

solo e degradação de ecossistemas decorrente da má gestão 

das atividades antrópicas. Isto provoca ações de intervenção, 

empregando diferentes metodologias, bem como motivam 

pesquisas relacionadas à remoção destes compostos em sítios 

contaminados (UECHI, GABAS, LASTORIA, 2017; SANTOS, 

GRACIOSO, GIMENES, 2014). 

 Desde a década de 1950, alguns microrganismos como 

bactérias e fungos com potencial degradador vêm sendo 

isolados e dentre as diversas faces e aplicações da 

biotecnologia, a biorremediação surge como uma alternativa 

excepcional na remediação de áreas contaminadas por 

xenobióticos (SANTOS, GRACIOSO, GIMENES, 2014).  

 Biorremediação é o processo biotecnológico que 

emprega agentes biológicos, especialmente microrganismos, 

na remoção parcial ou completa de poluentes tóxicos ao 

ambiente e sua versatilidade permite que sejam em águas 

superficiais, subterrâneas e solo, além de resíduos e efluentes 

industriais em aterros ou áreas de contenção (ADAMS et al, 

2015; VIANA et al, 2018). 

 As vantagens da biorremediação são: a versatilidade 

metabólica e do conteúdo dos substratos empregados para os 

microrganismos, já que determinadas espécies apresentam 

fácil adaptação às condições hostis encontradas. Ademais, não 

oferece riscos às populações próximas já que, geralmente, os 

poluentes são decompostos em substâncias atóxicas. Além 

disso, seu custo é relativamente baixo quando comparado às 

outras alternativas convencionais de tratamento dos resíduos 

sólidos. A heterogeneidade dos rejeitos, a alta concentração 

dos contaminantes e as dificuldades na manutenção das 

condições adequadas para o crescimento microbiano estão 
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dentre algumas poucas desvantagens dessa técnica 

(GAYLARDE, BELLINASO, MANFIO, 2005; BLANCHARD, 

2015; TOMASSONI et al, 2014).  

 Existem duas classificações para a biorremediação, a “in 

situ” e a “ex situ”. A primeira compreende a intervenção da 

amostra contaminada no próprio local (podendo ocorrer por 

bioaumentação, bioestimulação, atenuação natural, 

fitorremediação e landfarming). Enquanto a segunda, consiste 

na remoção do material contaminado para tratamento em local 

externo ao de sua origem (compostagem e biorreatores) 

(ADAMS et al, 2015; GAYLARDE, BELLINASO, MANFIO, 

2005). 

 Dentro da biorremediação in situ, a bioestimulação e a 

bioaumentação são técnicas bastante utilizadas e estudos 

anteriores corroboram com sua eficiência. A bioestimulação 

promove a modificação do ambiente para estimular as bactérias 

existentes com habilidades biorremediadoras. Pode ser feita 

pela adição de vários formas de limitação de nutrientes e 

receptores de elétrons, como fósforo, nitrogênio, oxigênio ou 

carbono, os quais estão em quantidades limitadas o suficiente 

para restringir o metabolismo microbiano (ADAMS et al, 2015; 

TOMASSONI et al, 2014). 

 A bioaumentação envolve a introdução de 

microrganismos isolados do local contaminado, de um sítio 

histórico ou selecionado por modificação genética, a fim de 

fornecer suporte à remediação de locais contaminados com 

hidrocarbonetos (petroderivados) com base na suposição e / ou 

confirmação de que os organismos nativos dentro do local 

impactado não podem biodegradar os hidrocarbonetos de 

petróleo (TOMASSONI et al, 2014). 
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 A biorremediação é uma tecnologia viável do ponto de 

vista ecológico e econômico, como também muito eficiente na 

recuperação de áreas contaminadas com petróleo e seus 

derivados. A bactéria Pseudomonas aeruginosa é um bacilo 

aeróbio Gram-negativo ubíquo, medindo 0,5 x 1,5 μm e dotado 

de um único flagelo polar. Este bacilo exibe um metabolismo 

extremamente versátil, principalmente na oxidação de vários 

compostos orgânicos, produzindo metabólitos menos tóxicos, 

possibilitando sua aplicação na descontaminação de áreas 

impactadas por petróleo e/ou seus derivados (VIANA et al, 

2018; SANTOS, 2014; WASI; TABREZ; AHMAD, 2013). 

 Essa espécie sintetiza pelo menos cinco diferentes 

pigmentos: fluoresceína (ALLYDICE-FRANCIS et al., 2012), 

pioverdina (YIN et al., 2017), piorrubina A e B (ABU et al., 2013), 

piomelanina (FERGUSON, CAHILLI; QUIILTY, 2007) e 

piocianina, PYO (VIANA et al., 2017). A PYO apresenta uma cor 

exuberante azul-esverdeada, e é classificada como um 

composto fenazínico fluorescente, envolvida no metabolismo 

microbiano do ferro, assim como no transporte extracelular de 

elétrons. Além disso, suspeita-se que a PYO esteja envolvida 

na síntese de agentes tensoativos, uma vez que existem 

evidências de que a produção de ramnolipídeos foi proporcional 

à concentração do pigmento sintetizado (JAYASEELAN; 

RAMASWAMY e DHARMARAJ, 2014). Esse pigmento 

apresenta outras duas propriedades importantes: como agente 

carreador extracelular de elétrons, tendo o NADH como o 

redutor endógeno e molecular inicial; e como bioativo dada à 

sua natureza antimicrobiana, atributo explorado como 

quimioterápico, décadas antes da descoberta da penicilina 

(MULLER e MERRET, 2014; OZYUREK; GUR e BILKAY, 

2011).  
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 A piocianina é sintetizada exclusivamente por 90-95% 

das linhagens de P. aeruginosa e foi o primeiro composto 

fenazínico natural descrito. A molécula é formada por duas 

subunidades de N-metil-1-hidroxifenazina e sua molécula 

precursora é o ácido corísmico, derivado da via do ácido 

chiquímico. A biossíntese da PYO se dá pela conversão do 

ácido corísmico em ácido fenazino-1-carboxílico (PCA) é 

controlado por sete genes codificados por dois operons. Em 

seguida, dois passos são sugeridos para a síntese de 

piocianina, regulados por outros dois genes, phzM e phzS, a 

partir do PCA. No primeiro é formado o ácido 5-metilfenazina-

1-carboxílico betaína, o qual é catalisado pela metiltransferase 

fenazina-específica (PhzM), uma S-adenosilmetionina 

transferase metil-dependente. Já o segundo passo é catalisado 

pela mono-oxigenase flavina dependente (PhzS), envolvendo a 

hidroxilação da betaína do ácido 5-metilfenazina-1-carboxílico 

betaína em 1-hidróxi-5-metil fenazina, isto é, piocianina, de cor 

azul brilhante (JAYASEELAN; RAMASWAMY e DHARMARAJ, 

2014). 

 O fenômeno de Quorum-sensing (QS) regula a 

biossíntese de PYO. Este processo é subordinado à densidade 

celular e mantido pela secreção e assimilação de autoindutores, 

especialmente do tipo homosserina lactonas (BAHARI et al., 

2017), entretanto, há relatos de que o pigmento também pode 

assumir o papel de autoindutor. A literatura discutiu a 

participação da PYO como autoindutor durante a síntese de 

biossurfactantes. Neste estudo, uma linhagem de P. aeruginosa 

cultivada em meio mineral, produziu 10,89 µg/mL do pigmento, 

o que resultou índices de emulsificação de três petroderivados 

entre 60 e 75%. Uma segunda linhagem, cuja produção de 

piocianina foi significativamente menor, 4,81 µg/mL, 
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registraram-se índices de emulsificação entre 25 e 40%, 

refletidas pela síntese 10 vezes menor de biossurfactante (DAS 

e MA, 2013). 

Diferentes classes de hidrocarbonetos são utilizadas 

como fonte de carbono e energia pela Pseudomonas 

aeruginosa e esta característica a torna uma excelente escolha 

como agente de remoção destes compostos no ambiente (DAS 

E MA, 2013). Partindo da premissa de que mais piocianina 

produzida, resultaria numa maior emulsificação do óleo, a 

hipótese que norteou este estudo foi que P. aeruginosa 

produtoras de piocianina são potencialmente mais eficazes na 

remoção do óleo, comparada a isolados não produtores. Assim, 

o objetivo deste trabalho foi incrementar a produção de 

piocianina e correlaciona-la ao índice de emulsificação de 

alguns petroderivados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Local da pesquisa 

 

Todos os ensaios foram realizados no Laboratório de 

Microbiologia Ambiental (LAMA), do Centro de Biotecnologia da 

UFPB 

 

Microrganismos e cadastro no SisGen 

 

Foram estudadas quatro linhagens de Pseudomonas 

aeruginosa, produtoras e não produtoras de piocianina, 

isoladas de solos de postos de gasolina na grande João Pessoa 

e mantidas no LAMA: TGC-02; TGC04; TGC03 e RX10. O 

projeto está cadastrado no Sistema Nacional de Gestão do 

Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado 
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(SisGen) sob o número AA1970F (título da atividade: O 

microcosmo azul: desvendando as interações da Pseudomonas 

aeruginosa com o meio). 

Produção de piocianina 

A produção de piocianina foi estimulada pela inoculação 

dos microrganismos-teste em caldo King A (KING; WARD e 

RANEY, 1954), modificado, cuja composição, em g/L é: 

peptona de carne (20,0), MgCl2 (1,64), K2SO4 (10,0), 10 mL/L 

de glicerol e adição de 2% de resíduo de malte (cedido por 

indústria de cervejaria artesanal). 

Inicialmente as linhagens foram cultivadas por 96h à 

30ºC em ágar nutriente inclinado. Posteriormente, uma 

suspensão em solução de NaCl 0,9% foi preparada, 

padronizando a turbidez pelo tubo nº 1 da Escala de 

MacFarland, o que corresponde a aproximadamente 3x108 

UFC. O volume de 5 mL foi transferido para frascos Erlenmeyer 

com capacidade de 250 mL, contendo 100 ml caldo King A 

modificado. Os frascos sofreram incubação sob as seguintes 

condições: agitação de 150 rpm à 29±1°C por 96 horas, 

garantindo que o isolado já estivesse na fase estacionária tardia 

e a maior quantidade de pigmento estivesse dissolvida no meio 

(EL-FOULY et al., 2015; HASSANI et al., 2012). 

 

Extração e estimativa da concentração da piocianina 

 

Foi empregada uma adaptação do método descrito por 

Hassani et al (2012). O volume de 10 ml do meio de crescimento 

(King A modificado) foi transferido para tubos falcon contendo 3 

ml de clorofórmio e após agitação vigorosa em vortex 

(Warmnest VX-28), foi deixado em repouso por 2 horas. Em 

seguida, uma alíquota de 1,5 do clorofórmio que neste 
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momento estava azul em função do pigmento, foi transferida 

para um microtubo, o qual recebeu 1 ml de solução de HCL 0,2 

mol/L, alterando a coloração para rosa. A estimativa da 

concentração de piocianina, em µg/ml, foi determinada pela 

medida da densidade óptica da solução em λ= 520 nm (Quimis 

U2M), calculada pela seguinte fórmula: 

 

PCN = OD520 x 17,072 x V       Eq. (1) 

 

Em que: PCN – concentração de piocianina, OD520 – 

valor da densidade óptica mensurada, 17,072 – coeficiente de 

extinção molar da PCN, e V - razão da relação entre o volume 

gasto de clorofórmio na extração e o volume da alíquota 

acidificada empregada para determinação da OD520, isto é, 3. O 

ensaio foi realizado em duplicata. 

 

Determinação do índice de emulsificação (E24) 

 

As linhagens foram inoculadas a partir da transferência 

de 5 ml da suspensão em cloreto de sódio a 0.9% padronizada 

com o tubo n° 2 da escala de MacFarland  para erlenmeyers 

contendo 100 ml de caldo King A. em seguida, o sistema foi 

incubado sob agitação de 150 rpm à 29±1°C por 96 horas.  

Após, o E24 foi determinado pelo método de Cooper e 

Goldenberg (1987) em duplicata. Em tubos de ensaio, o volume 

de 2 mL do caldo contendo as culturas desenvolvidas  de 

incubação foi misturado à mesma quantidade da fase oleosa, 

representada por gasolina, querosene, diesel e óleo lubrificante. 

Uma solução de SDS 1% foi empregada como controle do teste. 

A mistura foi vigorosamente agitada por 2 minutos e deixada em 

repouso por 24h. O E24 foi calculado a partir da medida da 
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altura da camada da emulsão, dividida pela altura do volume 

total no tubo, multiplicado por 100. 

 

Análise estatística  

 

Foi verificada a correlação entre a concentração de 

piocianina e o E24, comparada aos grupos controle. Foi 

considerada significativa se p< 0,05, utilizando o programa 

IBM®SPSS® Statistics versão 21.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas condições oferecida, houve produção de piocianina 

como observado nas Figura 1 e 2. As concentrações 

sintetizadas pelos isolados produtores variaram de 8,5 e 31 

μg/ml em até 96h (Figura 3). 

 O meio King A, padrão para Pseudomonas apresenta 

coloração amarela, como a piocianina exibe cor azul, o 

resultado final é o meio de cor verde, além disso, a espuma ao 

final do período incubatório sugere que houve a produção de 

agentes tensoativos, possivelmente o biossurfactante 

produzido por P. aeruginosa, os ramnolipídios. 

O papel da piocianina em diversos processos biológicos 

ainda não foi totalmente elucidado. O pigmento consiste um 

importante fator de virulência para P. aeruginosa, participando 

dos complexos sistemas de comunicação intra e 

interespecífica, que podem resultar dentre outras respostas, a 

inibição de crescimento de organismos competidores, como já 

descrito para bactérias (VIANA et al., 2017; FERNANDES, 

2014). 
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Figura 1. Aspectos dos meios de crescimento sem inoculação 

(amarelos e translúcidos). 

 

  

 

 

 
 

Fonte: Bianca Teixeira 

 

Figura 2. Aspectos dos meios de crescimento após incubação 

de 96h 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Bianca Oliveira 

 

Figura 3. Aspectos da extração de piocianina: forma protonada 

(azul) à esquerda e forma ácida (vermelha) à direita  

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Viana (2017) 

 

Os resultados do E24 estão sumarizados na tabela 1.  
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Tabela 1. Índice de emulsificação de petroderivados 

 

 

 

 

 

Aspectos das emulsões produzidas estão 

apresentados na Figura 4. Todas os isolados emulsionaram o 

óleo lubrificante, diesel e gasolina, porém não o querosene.  

 

Figura 4. Emulsões formadas entre as fases 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Bianca Teixeira 

Não houve correlação da produção de piocianina no 

E24 dos petroderivados testados. A atividade 

hidrocarbonoclástica da P. aeruginosa em razão da piocianina 

foi recentemente descrita (DAS et al., 2013). Ressalta-se que o 

pigmento não exibe atividade tensoativa, mas sugere-se 

participação como autoindutor nos processos de sinalização 

celular durante a degradação do óleo (VIANA et al., 2018). 

Os contaminantes utilizados no teste apresentam 

diferentes padrões de cadeias carbônicas, refletindo no 

Fonte: Programa IBM®SPSS® Statistics versão 21 
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comportamento observado nos resultados, especialmente no 

óleo lubrificante, dado que os isolados são aclimatados ao 

contaminante (CAVALCANTI et al, 2017). 

No caso da gasolina ter sido o único petroderivado com 

correlação positiva à produção do pigmento e os demais isto 

não tenha ocorrido, pode ser justificado pelo teor de octanagem 

dos constituintes que torna a gasolina mais volátil, e o resíduo 

menos tóxico tenha sido degradado (ADAM e DUNCAN, 2002; 

AISLABIE et al, 2006). 

Observou-se que o isolado não produtor de piocianina 

emulsionou os mesmos contaminantes emulsionados pelos 

isolados produtores. Assim, baseado no fato de que a 

emulsificação dos petroderivados também ocorreu no isolado 

não produtor, infere-se que há algum fator intrínseco da bactéria 

na via de metabolização dos hidrocarbonetos além da 

autoindução promovida pela piocianina, possivelmente algum 

outro composto fenazínico intermediário, sintetizado na via do 

ácido corísmico (VIANA et al, 2018). 

P. aeruginosa é amplamente conhecida como 

hidrocarbonoclástica, podendo utilizar diferentes recursos 

metabólitos para assimilação de petroderivados como fonte de 

carbono e energia, dentre eles biossurfatantes, muito menos 

impactantes ao ambiente, comparados aos tensoativos 

sintéticos (CAVALCANTI et al, 2017). 

O uso de surfactantes sintéticos é limitado por duas 

principais razões. A primeira diz respeito à toxicidade para 

alguns microrganismos e à segunda, ao fato da recalcitrância 

(MNIF et al., 2017). Por outro lado, biossurfactantes produzidos 

por diferentes microrganismos são menos tóxicos e mais 

facilmente degradáveis (MNIF et al, 2015; KAVITHA et al, 

2014). 
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Diferentes gêneros foram descritos como produtores de 

agentes tensoativos, por exemplo, Rhodococcus sp., Bacillus 

sp., Acinetobacter sp., Ochrobatrum sp., e Pseudomonas sp., 

sendo a última, uma das mais empregadas pela natureza 

química de seus agentes tensoativos (VARJANI, 2017). 

Os biossurfactantes são moléculas anfifílicas, 

responsáveis pelo aumento da taxa de dissolução, dessorção, 

solubilização ou emulsão de hidrocarbonetos do petróleo, 

especialmente no solo (VARJAN et al, 2015; KAVITHA et al, 

2014). A literatura propõe a redução da tensão superficial entre 

as células e os hidrocarbonetos emulsionados, facilitando sua 

assimilação como o mecanismo de ação dos biosurfactantes 

(VARJANI, 2017). 

Os resultados deste estudo abrem novos caminhos 

para investigações sobre o papel da piocianina e ou fenazinas 

intermediárias como agentes importantes na participação da 

síntese de tensoativos pela P. aeruginosa, e contribuem como 

mais um exemplo para empregar a bactéria na biorremediação, 

aproveitando sua atividade hidrocarbonoclástica. 

 

CONCLUSÕES  

 

O meio modificado promoveu incremento na produção 

de piocianina, entretanto, o aumento da concentração no meio 

não promoveu aumento do índice de emulsificação de 

petroderivados, comparado à linhagem não produtora de 

piocianina. Dado que o índice de emulsificação é um ensaio 

preliminar, novas investigações tentarão elucidar o papel da 

piocianina no processo de degradação do óleo empregando P. 

aeruginosa, o que inclui a síntese de biossurfactantes. 
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RESUMO: O leite inicial oriundo da primeira secreção das 
glândulas mamárias de mamíferos fêmeas é designado 
colostro, e apresenta diferenças significativas nos níveis de 
componentes tais como proteínas, minerais, ácido lático, 
vitaminas, lisozimas, peptídeos antimicrobianos e 
imunoglobulinas quando comparado ao leite maduro. O 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial 
antibacteriano do colostro caprino frente a bactérias Gram-
negativas e Gram-positivas de importância clínica. Para a 
avaliação antibacteriana foram utilizadas seis cepas 
patogênicas: Salmonella spp 29, Escherichia coli, Acinetobacter 
baumannii HSI3, Klebsiella pneumoniae HSI2, Staphylococcus 
aureus ATCC27664 e Listeria monocytogenes ATCC7644. O 
teste foi realizado por meio da técnica de microdiluição em 
caldo, com microplacas de 96 poços estéreis. O material foi 
incubado à 37 ºC em leitor de placa, e as leituras foram 
realizadas de 0 hora a 18 horas após incubação, no 
comprimento de onda de 630 nm. A Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) foi verificada por diluição seriada sendo 
considerada a menor concentração da amostra capaz de inibir 
o crescimento bacteriano. Os resultados contribuem de forma 
significativa com as pesquisas de colostro caprino, visto que o 
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mesmo apresentou atividade antibacteriana tanto para as cepas 
Gram-positivas quanto Gram-negativas, indicando o colostro 
caprino como potencial produto terapêutico no tratamento de 
infecções bacterianas. 
Palavras-chaves: Atividade antibacteriana. Colostro caprino. 
Proteínas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O leite é um fluido secretado pelas fêmeas de todas as 

espécies de mamíferos, cuja principal função é atender às 

necessidades nutricionais completas do recém-nascido 

(McGRATH et al., 2016) e fornecer todo o aporte necessário ao 

seu crescimento e desenvolvimento, além de promover a saúde 

dos mesmos (KHALDI; HOLTON; SHIELDS, 2014). 

O colostro, uma solução amarelada, é o leite inicial 

oriundo da primeira secreção das glândulas mamárias de 

mamíferos fêmeas durante as últimas horas de gestação, logo 

após o parto e durante os primeiros dias após o nascimento, 

fornecendo proteção ao sistema imunológico dos recém-

nascidos devido seu alto teor proteico. Apresentando diferenças 

significativas em sua composição, quando comparado ao leite 

maduro (SÁNCHEZ-MACÍAS et al., 2014; RACHMAN; 

MAHESWARI; BACHROEM, 2015).  

Essa primeira secreção mamária coletada nas primeiras 

horas após o parto difere do leite de outras fases de lactação 

por possuir níveis mais elevados de nutrientes como proteínas, 

minerais, ácido láctico, vitaminas, lisozimas, peptídeos 

antimicrobianos e imunoglobulinas, protegendo o recém-

nascido contra doenças infecciosas. Por esse motivo, 

recomenda-se que os ruminantes recém-nascidos sejam 
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alimentados com o colostro imediatamente após o nascimento 

(HERNÁNDEZ-CASTELLANO et al., 2014; RUIZ et al., 2015). 

De acordo com Xiao-Yu; Jin-Ping; Fu-Xin (2009), a 

sobrevivência dos neonatos está diretamente relacionada à 

qualidade e quantidade de colostro ingerido nos dois primeiros 

dias de vida. Desse modo, os primeiros dias após o parto são 

considerados um período crítico e decisivo para a sobrevivência 

e desenvolvimento de cabras recém-nascidas. Segundo 

Hernández-Castellano e colaboradores (2014), o colostro 

exerce um papel central na transferência de imunidade passiva, 

atuando no desenvolvimento do sistema imune e produtividade 

futura. 

A cabra foi um dos primeiros animais a serem 

domesticados para fornecer produtos para subsistência 

humana (JOHANSSON; HÖGBERG; ANDRÉN, 2015) e, 

atualmente, é um dos animais mais importantes para economia 

mundial, principalmente por apresentar alto potencial de 

adaptação a ambientes adversos (BENJELLOUN et al., 2015). 

No Brasil, a caprinocultura teve influência direta dos 

portugueses e espanhóis durante o período da colonização. 

(DE ZEN; SANTOS; MONTEIRO, 2014) e no Nordeste 

brasileiro tornou-se uma atividade bastante expressiva. O leite 

de cabra vem sendo considerado um dos alimentos nutritivos 

de grande importância em diversas áreas do mundo, incluindo 

a Ásia, África e países europeus (LU et al., 2016). 

Os caprinos recém-nascidos submetidos a uma ingestão 

insuficiente de colostro possuem comprometimento de seu 

sistema imunológico, causando doenças e, consequentemente, 

mortalidade. O primeiro leite desempenha um importante papel 

na atividade do sistema complemento do recém-nascido, por 

possuir proteínas com propriedades antimicrobianas 

(RODRÍGUEZ et al., 2009).  
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As proteínas do leite são compostos orgânicos que 

possuem um alto valor biológico (GARCÍA et al., 2014; 

PEREIRA, 2013). Estudos mostram que o leite apresenta 

possíveis papéis no tratamento e prevenção de doenças como 

cardiovasculares, obesidade e diabetes, e alguns tipos de 

câncer (PEREIRA, 2013). Dente outras atividades biológicas 

destacam-se a antioxidante, opiácea, imunomodulatória, 

antitrombótica, hipocolesterolêmica, anti-hipertensiva e 

antimicrobiana, as quais têm despertado grande interesse dos 

pesquisadores (HERNÁNDEZ-LEDESMA, 2014; AKALIN, 

2014). 

Os antimicrobianos tem tido muitas aplicações no 

tratamento de doenças causadas por bactérias, reduzindo as 

taxas de mortalidade provocadas por doenças infecciosas em 

humanos e animais (LAGARDA-DÍAZ; GUZMAN-PARTIDA; 

VAZQUEZ-MORENO, 2017). No entanto, bactérias 

patogênicas podem adquirir resistência a essas substâncias e 

o uso indiscriminado pode acelerar o processo (SILVA et al., 

2016), sendo uma efetiva ameaça à prevenção e ao tratamento 

de determinadas infecções, caracterizando-se como um sério 

problema para a saúde pública (PENESYAN; GILLINGS; 

PAUSEN, 2015). 

O estímulo a pesquisa e desenvolvimento de antibióticos 

tem um papel fundamental no desenvolvimento de estratégias 

para enfrentar a resistência bacteriana (TACCONELI et al., 

2017), tornando válida, assim, a busca de novas substâncias 

para combater doenças infecciosas. Tendo em vista o papel do 

leite na proteção imunológica dos recém-nascidos, os estudos 

têm focado nessa matriz como fonte de substâncias bioativas 

com propriedades antimicrobianas. Trabalhos que abordam o 

colostro caprino e seu potencial antimicrobiano são pouco 

divulgados. No entanto, a crescente busca por alimentos 
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benéficos à saúde pelos consumidores conduzem à 

necessidade de exploração da funcionalidade do colostro 

caprino, gerando perspectivas em torno de seus componentes, 

principalmente as proteínas. 

Bactérias Gram-negativas pertencentes à família 

Enterobacteriaceae são bem conhecidas pela ameaça que 

representam à saúde pública por conta da capacidade de 

resistência a antibióticos (IREDELL; BROWN; TAGG, 2016), 

assim como também são as Gram-positivas pertencentes aos 

gêneros Acinetobacter (ROCHA et al., 2017), Staphylococcus 

(VENTOLA, 2016) e Listeria monocytogenes (KHEN et al., 

2013).  

Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo investigar 

seu potencial antibacteriano frente às cepas Gram- negativas: 

Salmonella spp 29, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 

HSI2, Acinetobacter baumannii HSI3, e Gram-positivas: 

Staphylococcus aureus ATCC27664 e Listeria monocytogenes 

ATCC 7644, todas pertencentes à coleção de microrganismos 

do Laboratório de Bioquímica Genética e Radiobiologia 

(BioGeR-Lab) da Universidade Federal da Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Obtenção do colostro caprino 

 

O colostro caprino foi obtido de um rebanho heterogêneo 

de cabras das raças Saanen e Alpina, do Setor de 

Caprinocultura do Centro de Ciências Humanas, Sociais e 

Agrárias (CCHSA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

campus III, município de Bananeiras-PB.  

Os animais apresentavam peso em torno de 40 ± 6 kg, 

alimentados com ração comercial. A coleta do colostro foi 
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realizada entre o 1º e 5º dias após o parto. O material foi 

desnatado por centrifugação (4856 x g, a 4 °C), congelado, 

liofilizado e armazenado para as análises posteriores. 

 

Atividade antibacteriana  

 

O teste de atividade antibacteriana foi executado através 

da técnica de microdiluição em caldo descrita por Zogda e 

Porter (2001), com modificações. 

Foram utilizadas seis cepas bacterianas, sendo as Gram-

negativas: Salmonella spp 29, Escherichia coli, Acinetobacter 

baumannii HSI3, Klebsiella pneumoniae HSI2 e Gram-positivas: 

Staphylococcus aureus ATCC27664, Listeria monocytogenes 

ATCC 7644, todas pertencentes à coleção de microrganismos 

do Laboratório de Bioquímica Genética e Radiobiologia 

(BioGeR-Lab) da Universidade Federal da Paraíba. 

O colostro caprino liofilizado foi diluído em NaCl 0,15 M, 

na proporção de 3 mg/mL, em seguida filtrado em filtros de 0,22 

μm. O teste foi realizado utilizando microplacas de 96 poços 

estéreis com 100 µL do meio de cultura BHI (Brain Heart 

Infusion), 100 µL de amostra (1:1) e 20 µL da suspensão 

bacteriana em cada poço.  

O material foi incubado à 37ºC em leitor de placa, e as 

leituras realizadas a 630 nm nos tempos de 0 horas a 18 horas 

após incubação, sendo controle negativo composto somente 

pelo BHI e o positivo por BHI mais amostra. A Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) foi obtida por meio de diluição seriada e 

considerada a menor concentração da amostra capaz de inibir 

o crescimento bacteriano. 

Análise estatística  
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Os testes antibacterianos do colostro caprino foram 

realizados em triplicata e os resultados obtidos foram submetido 

ao teste t-Student, com o objetivo de identificar diferenças 

significativas entre as médias das absorbâncias, usando o 

programa estatístico GraphPadPrism 6.0 (GraphPad Software 

Inc., San Diego CA, USA). A significância foi estabelecida com 

p < 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos a partir do teste 

antibacteriano, o colostro caprino apresentou uma CIM de 375 

µg/mL de proteínas, variando apenas nos testes com S. aureus 

e K. pneumoniae, onde apresentou uma CIM de 750 µg/mL e 

1500 µg/mL, respectivamente.  

O colostro caprino apresentou uma atividade 

antibacteriana significativa tanto para as bactérias Gram-

negativas quanto Gram-positivas utilizadas no estudo, variando 

apenas no tempo de inibição do crescimento das bactérias. No 

teste com E. coli o tempo de inibição do crescimento bacteriano 

ocorreu a partir de 8 horas de incubação (Figura 1), já para a 

cepa Salmonella a inibição ocorreu após 10 horas, como pode 

ser observado na Figura 2.  

 



POTENCIAL ANTIBACTERIANO DO COLOSTRO CAPRINO 

1125 
 

Figura 1. Atividade inibitória do colostro caprino frente à cepa 

Escherichia coli. Inibição do crescimento bacteriano (*). 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Pesquisas recentes sobre o colostro de outros 

mamíferos têm relatado resultados similares aos encontrados 

no presente estudo. Nos testes realizados por Bartkiene e 

colaboradores (2017), o colostro bovino inibiu o crescimento de 

E. coli e Salmonella, após a fermentação foi capaz de inibir S. 

aureus. O colostro bovino é capaz de reduzir significativamente 

a adesão de E. coli, exercendo uma atividade antibacteriana 

direta e eficaz (CHAE et al., 2017). O colostro de camelo 

também apresenta atividade antibacteriana significativa, sendo 

capaz de inibir o crescimento de E. coli (JRAD et al., 2013). 

Estudos relatam que as propriedades antibacterianas e 

imunomoduladoras do colostro bovino vem promovendo 

inúmeros benefícios para a saúde gastrointestinal humana, 

apoiando a utilização do colostro como agente terapêutico para 

o tratamento de distúrbios gastrointestinais (CHAE et al., 2017). 
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Figura 2. Atividade inibitória do colostro caprino frente à cepa 

Salmonella spp 29. Inibição do crescimento bacteriano (*). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Para as cepas L. monocytogenes (Figura 3) e A. 

baumannii (Figura 4), o tempo de inibição seguiu-se após 10 

horas de incubação; enquanto que as cepas K. pneumoniae 

(Figura 5) e S. aureus (Figura 6), necessitaram de um maior 

tempo de incubação com a amostra, 11 horas e 14 horas, 

respectivamente. 

As proteínas do colostro de camelo promovem a inibição 

do crescimento de Listeria innocua e E. coli, mesmo após a 

digestão enzimática essas proteínas mantiveram sua atividade, 

sugerindo que possíveis fragmentos de proteínas do colostro 

apresentam maior atividade que a proteína nativa (JRAD et al., 

2013). 
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Proteínas do colostro de búfalo, como a imunoglobulina 

IgG, são capazes de inibir o crescimentos de K. pneumoniae, 

um patógeno hospitalar causador de pneumonia e graves 

infecções no trato urinário em humanos, podendo ocasionar a 

morte do indivíduo. Diante das limitações do tratamento de 

doenças infeccionsas, se faz necessário o desenvolvimento de 

produtos capazes de modular a adesão bacteriana e inibir sua 

proliferação (L.S.; S.-I.; H.S., 2016). 

 

Figura 3. Atividade inibitória do colostro caprino frente à cepa 

Listeria monocytogenes ATCC7644. Inibição do crescimento 

bacteriano (*). 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em qualquer espécie de mamífero, o leite contém uma 

combinação complexa de proteínas que variam em 

concentração, estrutura e solubilidade (EL-SALAM, 2014), 

sendo muito importantes para a manutenção e desenvolvimento 

do sistema imunológico do recém-nascido. 
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O colostro é rico em imunoglobulinas e pode ser aplicado 

como uma abordagem terapêutica para o fortalecimento do 

sistema imunológico das populações de países em 

desenvolvimento que enfrentam infecções graves causadas por 

bactérias resistentes aos antibióticos convencionais (BORAD; 

SINGH, 2018). 

 

Figura 4. Atividade inibitória do colostro caprino frente à cepa 

Staphylococcus aureus ATCC27664. Inibição do crescimento 

bacteriano (*). 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O tratamento de doenças infecciosas pode ser 

potencializado por meio da combinação de diferentes 

componentes com propriedades antibacterianas, promovendo a 

eficácia do produto, redução da dose resposta e, 

consequentemente, prevenção da resistência bacteriana 

(BARTKIENE, et al., 2017). 
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Os componentes imunologicamente ativos do colostro 

exercem um papel importante na proteção e manutenção do 

trato gastrointestinal, atuando de forma positiva no tratamento 

de doenças que afetam diversos órgãos (NIKOLIC, et al., 2016). 

As proteínas do colostro bovino são conhecidas por impedir a 

proliferação de microrganismos patogênicos, bloqueando sua 

adesão à mucosas (L.S; S.-I; H.S., 2016). 

A sepse neonatal é uma infecção invasiva causada pela 

imaturidade imunológica dos recém-nascidos, elencada como 

uma das principais causas de morte precoce, tendo como 

principais patógenos Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 

Salmonella enteritidis e Staphylococcus aureus (DIAS et al., 

2017). 

O leite caprino, em especial o colostro, é rico em 

componentes láteos como lactoferrinas, imunoglobulinas e 

lactoperoxidase. A capacidade de ligação a íons metálicos 

conferem a proteína lactoferrina um excelente desempenho na 

inibição do crescimento microbiano, escalando o leite caprino 

como alimento funcional (RACHMAN; MAHESWARI; 

BACHROEM, 2015). Corroborando com os resultados do 

presente estudo, onde o colostro apresentou uma atividade 

antibacteriana promissora.  

 

Figura 5. Atividade inibitória do colostro caprino frente à cepa 

Acinetobacter baumannii HSI3. Inibição do crescimento 

bacteriano (*). 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As proteínas lactoperoxidase e lactoferrina apresentam 

diversas aplicações na indústria, exercendo uma atividade 

antimicrobiana eficaz para A. baumannii, cepa resistente a 

múltiplos fármacos. Ambas as proteínas são consideradas 

como fatores antimicrobianos naturais presentes no leite de 

mamíferos, indicando uma excelente fonte para a busca por 

novas drogas antibacterianas, atuando também na reparação 

do sistema imunológico do indivíduo (MAHDI et al., 2018). 

As propriedades antibacterianas da lactoferrina vem 

sendo demonstradas em experimentos in vitro e in vivo, 

afetando a proliferação de vários microrganismos de 

importância clínica, incluindo cepas bacterianas Gram-positivas 

e Gram-negativas. O efeito inibitório da lactoferrina tem sido 

bastante explorado, seus peptídeos bioativos são capazes de 

ligar-se a moléculas localizadas na membrana celular dos 

microrganismos, promovendo instabilidade e consequente 

ruptura da célula. A capacidade da lactoferrina sequestrar íons 
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de ferro tem desempenhado um papel notável nessa inibição do 

crescimento bacteriano, uma vez que a proteína compete por 

nutrientes com os sideróforos, evitando a proliferação 

(IGLESIAS-FIGUEROA et al., 2016) 

Diante do processo de resistência bacteriana aos 

antibióticos, da deficiência no sistema imunológico e aumento 

dos casos de câncer, o uso de métodos alternativos que atuem 

no tratamento e prevenção de patologias tem sido foco de 

diversas pesquisas (DZIK et al., 2017). 

 

Figura 6. Atividade inibitória do colostro caprino frente à cepa 

Klebsiella pneumoniae HSI2. Inibição do crescimento 

bacteriano (*). 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O teste de suscetibilidade pode contribuir para a 

descoberta de drogas, epidemiologia e tratamentos 

terapêuticos. Por esta razão, a descoberta de novos produtos 

com ação antibacteriana é de suma importância para a 
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comunidade científica e para a população em geral. 

Atualmente, os produtos naturais são uma das principais fontes 

de novas moléculas funcionais, derivadas principalmente de 

plantas e animais (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016). 

As bactérias utilizadas no estudo são patogênicas e de 

interesse farmacológico por causarem infecções graves em 

humanos. As cepas A. baumannii, S. aureus, Salmonella, E. coli 

estão na lista de bactérias resistentes aos antibióticos, 

medicamentos que provocam graves danos à saúde humana e 

para os quais novas alternativas são extremamente 

necessárias (WILLYARD, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo contribuem de forma 

significativa para as pesquisas com o colostro caprino, visto que 

o mesmo apresentou atividade antibacteriana tanto para cepas 

Gram-positivas quanto para Gram-negativas, tendo estas 

últimas apresentado dados mais expressivos. Destacando-se 

os resultados com Salmonella e Acinetobacter baumannii, onde 

o colostro apresentou cerca de 77% de inibição, e Klebsiella 

pneumoniae com 83%. Indicando a possível aplicação do 

colostro caprino como um potencial produto terapêutico no 

tratamento de infecções. 
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RESUMO: O ambiente marinho é o maior reservatório químico 
e biológico devido a sua grandeza e complexidade, o qual 
possui enorme potencial de exploração de microrganismos para 
obtenção de novos compostos bioativos. O presente trabalho 
teve como objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre os 
microrganismos isolados de ambientes marinhos capazes de 
produzir compostos antimicrobianos. A busca de informações 
sobre novos compostos com atividade antimicrobiana oriundos 
de microrganismos marinhos foi realizada com base no 
levantamento bibliográfico dos artigos científicos e dissertações 
utilizando a plataforma National Center of Biotechnology 
Information (NCBI), Google acadêmico, Scielo (Scientific 
Electronic Library Online) no período entre 2013 e 2018 
utilizando como palavras chaves: novos compostos 
antimicrobianos, atividade antimicrobiana e microrganismos 
marinhos. As pesquisas mais recentes mostraram que as 
bactérias marinhas têm capacidade de produzir metabólitos de 
variadas estruturas químicas exibindo atividades 
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antibacterianas. A maioria dos artigos que relataram novos 
compostos antimicrobianos apontam as Actinobactérias, 
seguido por Bacillus e Gammaproteobacteria como produtoras 
de novos compostos. Vários estudos merecem destaque por 
descrever   os   compostos   bioativos   identificados, os   quais 
possuem atividade antimicrobiana, apontando que estes 
compostos possuem um enorme potencial para o 
desenvolvimento de novos fármacos para combater os 
microrganismos resistentes aos antibióticos atuais. 
Palavras-chave: Compostos antimicrobianos. Microrganismos 
marinhos. Metabólitos secundários. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A urbanização decorrente da revolução industrial 

impulsionou a ampliação de descobertas na área da medicina 

e da farmacologia frente a microrganismos patogênicos que 

ameaçavam o bem estar social. Assim, compostos 

antimicrobianos foram sendo estudados e desenvolvidos com 

mais aptidão. Os antimicrobianos são tidos como substâncias 

naturais (antibióticos) ou sintéticas (quimioterápicos) que têm 

sua ação na inibição do crescimento ou causando a morte de 

microrganismos (SÁEZ-LLORENS, 2000). Esses compostos 

têm atuação diversificada no combate dos microrganismos 

como a classe dos β-lactâmicos que tem sua ação impedindo a 

síntese de peptidoglicano, sendo penicilina e às cefalosporinas, 

um dos grandes exemplares desses compostos que inibem as 

enzimas necessárias para a formação do peptideoglicano 

(BAPTISTA, 2013).  

Entretanto, apesar dos benefícios que os antibióticos 

trouxeram para a humanidade, a utilização indiscriminada e 

muitas vezes sem finalidades terapêuticas favorecem a seleção 
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de patógenos resistentes o que geram doenças de difícil 

tratamentos (ORÚS et al., 2015). A resistência microbiana é um 

problema de saúde pública alarmante, sendo listada como uma 

das grandes   ameaças para a saúde humana (BLAIR et al., 

2015). Contudo, apesar de toda a problemática frente a 

crescente resistência microbiana, a maioria dos compostos 

antimicrobianos foram descobertos no período de 1940 e 1960 

(LEWIS, 2013). Por esse motivo, as descobertas de novos 

antibióticos é um objetivo de extrema importância, na qual, 

produtos naturais continuam sendo uma das maiores fontes de 

novas drogas moleculares que, por sua vez, são oriundas tanto 

de organismos eucariotos quanto de procariotos (BALOUIRI et 

al., 2016).  

A pesquisa de produção de compostos antimicrobianos 

por microrganismos consiste no isolamento e cultivo de novas 

linhagens, sendo a prospecção desses microrganismos em 

ambientes inexplorados uma grande vantagem. Os ambientes 

aquáticos ocupam cerca de 70% da superfície da Terra, dos 

quais o ecossistema marinho se destaca como um ambiente 

com alta diversidade biológica. 

Microalgas e microrganismos marinhos têm recebido 

crescente atenção para a produção de compostos 

biologicamente ativos devido às suas características 

exclusivas, que se adaptaram às condições específicas e 

extremas dos ambientes. Esses microrganismos são de 

considerável importância como novas e promissoras fontes 

potenciais de um grande número de compostos bioativos 

naturais para alimentos funcionais e desenvolvimento 

farmacêutico. 

Os organismos marinhos produzem uma variedade de 

compostos com atividades farmacológicas como, 
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anticancerígena, antifúngica, antiviral e anti-inflamatória 

(FENNER, 2013).   Os microrganismos marinhos formam uma 

rede alimentar complexa e competem entre si pela 

sobrevivência, produzindo os metabólitos secundários como 

uma resposta às pressões do ambiente e com a finalidade de 

limitar o desenvolvimento e crescimento de outros organismos 

competitivos (NICOLAU, 2016). 

Um dos grupos de microrganismos marinhos que mais 

se destaca na produção de bioativos são as actinobactérias 

associadas aos diversos organismos marinhos. Neste cenário, 

as bactérias do filo Actinobactérias são uma fonte proeminente 

de compostos naturais biologicamente ativos, uma vez que são 

bem conhecidos por sua capacidade de sintetizar os 

metabólitos secundários versáteis (KATZ; BALTZ, 2016). 

As cianobactérias são consideradas grandes produtoras 

de biomassa, mantendo a dinâmica energética trófica de um 

ecossistema, e são imensas fontes de vários produtos naturais 

valiosos de importância ecológica e econômica. 

Microrganismos associados a invertebrados marinhos, como 

esponjas e corais, assim como algas, são conhecidos como 

potentes produtores de substâncias biologicamente ativas e 

representam uma rica fonte de novos compostos (PHAM et al., 

2016).  

Segundo Romano et al. (2017), a possibilidade de obter 

compostos bioativos de microrganismos é mais vantajoso que 

outros organismos, devido seu fácil manejo em escala 

industrial, assim torna-se capaz de suprir as demandas da 

indústria farmacológica (ROMANO et al, 2017). Portanto, o 

objetivo desse presente trabalho é fazer uma revisão 

bibliográfica sobre os microrganismos isolados de ambientes 

marinhos capazes de produzir os compostos antimicrobianos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente trabalho trata-se de um estudo de revisão 

bibliográfica de cunho qualitativo descritivo sobre o tema 

compostos bioativos com atividade antimicrobiana oriundos de 

microrganismos marinhos. 

A busca de informações sobre os compostos 

antimicrobianos foi realizada com base no tema em destaque, 

o levantamento bibliográfico foi construído a partir dos artigos 

científicos e dissertações utilizando a plataforma National 

Center of Biotechnology Information (NCBI), Google 

acadêmico, Scielo (Scientific Electronic Library Online) no 

período entre 2013 e 2018 utilizando como palavras chaves: 

novos compostos antimicrobianos, atividade antimicrobiana e 

microrganismos marinhos. 

Para selecionar os trabalhos científicos encontrados, foi 

adotado como critério de inclusão nesta pesquisa, artigos 

publicados nos últimos cinco anos, no idioma preferencialmente 

de inglês e português, que abordassem estudos evidenciando 

a obtenção de compostos bioativos com atividade 

antimicrobiana, bem como o potencial antimicrobiano dos 

microrganismos marinhos. 

Como critério de exclusão, não foram selecionados 

trabalhos científicos fora do intervalo de tempo predeterminado 

(2013 a 2018), nem trabalhos não disponíveis na íntegra. 

 Foram selecionados e analisados os trabalhos mais 

relevantes para o assunto abordado, e os resultados foram 

apresentados de forma narrativa. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 O ambiente marinho é o maior reservatório químico e 

biológico devido a sua grandeza e complexidade, o qual possui 

enorme potencial de exploração de microrganismos para 

obtenção de novos metabólitos secundários bioativos. 

As infecções bacterianas continuam sendo a segunda 

maior causa de morte no mundo, sendo assim devido ao 

surgimento de microrganismos resistentes a múltiplas drogas 

há necessidade de constantes buscas de novas substancias 

antimicrobianas (Rahman et al, 2010).  

Os metabólitos secundários microbianos são os 

compostos orgânicos que podem ser empregados como novos 

fármacos para combater a resistência de patógenos aos 

antibióticos e oferecem um recurso importante para a 

descoberta de novas substancias com atividades biológicas 

interessantes, incluindo propriedades antimicrobianas (DAVID 

et al., 2014).  

As pesquisas recentes mostram que os produtos 

derivados dos organismos marinhos também possuem grande 

potencial como novos agentes antibacterianos (SONG et al., 

2014). Os estudos sobre comunidades microbianas marinhas e 

seus compostos antimicrobianos se concentraram em bactérias 

associadas a esponjas, corais, algas, ascídias, holotúrias, 

briozoários e moluscos.  

Até o momento, um pequeno número de microrganismos 

marinhos foram investigados, contudo, uma grande quantidade 

de substâncias ativas foram isoladas e, algumas delas já foram 

identificadas, sendo estas promissoras para a produção de 

novos fármacos.  
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Na Tabela 1 estão descritos alguns estudos de 

pesquisas recentes que mostram substâncias antimicrobianas 

isoladas de bactérias de diversos habitats marinhos. 

Atualmente as substâncias antimicrobianas utilizadas na 

terapia clínica, em sua maioria, são derivadas de produtos 

naturais de origem microbiana. Embora a prática habitual seja 

isolar estes microrganismos de solo, o número de metabólitos 

bioativos obtidos de microrganismos marinhos tem crescido de 

forma exponencial nos últimos anos (PHELAN, 2013). 

 

Tabela 1. Substâncias antimicrobianas isoladas de bactérias 

marinhas. 
Substância 

Bioativa 

Organismo Fonte 

(Ambiente) 

Atividade 

Antimicrobiana 

Referência 

Pirrolo [1,2-

a] pirazina-

1,4-diona 

Halobacillus 

kuroshimensis 

(associada a 

esponja 

Halicolonal sp.) 

Vibrio 

proteolyticus; 

Halomonas meridian; 

Marinobacter 

salsuginis; 

Pseudoalteromonas 

flavipulchra; 

P.maricaloris; P. 

piscicida; Halomonas 

aquamarina 

NALINI S. et 

al., 2018. 

Bacilamidina

s A-D 

B. pumillus 

(sedimento 

marinho do 

Bamfield, British 

Columbia ) 

P. aeruginosa; 

Acinetobacter 

baumanniios 

Zhou et al., 

2018. 
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Actinomicina 

X2; 

Actinomicina 

D 

Streptomyces sp.  

(Sedimento do mar 

do Sul da China) 

Mycobacterium bovis; 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Chen et al, 

2012. 

11,11’ –O-

dimetil-14’-

desetil-14’-

metilelaioflina 

Streptomyces sp. 

(Sedimento do Mar 

da China 

Meridional) 

Staphylococcus aureus Wu et al., 

2013. 

Mono-

ramnolípideo 

Pseudomonas sp. 

(Alabote do 

Atlântico no Mar da 

Noroega) 

Staphylococcus 

aureus; Enterococcus 

faecalis, 

Streptococcus 

agalactiae 

Kristoffersen 

et al., 2018. 

Desotamidas Streptomyces 

scopuliridis 

(Sedimento do mar 

do Sul da China) 

Streptococcus 

pneumoniae; 

Staphylococcus 

aureus; 

Staphylococcus 

epidermididis 

Song et al, 

2014 

  Fonte: Elaborada pelo autor com base nos artigos referenciados, 2018. 

 

Song et al. (2014) caracterizaram três novos 

ciclohexapeptídeos identificados como desotamidas B-D. 

Esses compostos foram obtidos de Streptomyces scopuliridis 

SCSIO ZJ46, isolado de uma amostra de sedimento coletada 

no Mar do Sul da China. As desotamidas C e D exibiram 

atividades antimicrobianas notáveis contra cepas patogênicas 

de Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus (ATCC 

29213) e Staphylococcus epidermilidis resistentes a meticilina.  
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A descoberta destes compostos com atividade 

antimicrobiana pode proporcionar um novo modelo para a 

descoberta de drogas antibacterianas. 

 Bacillus são famosos por sua capacidade de 

produzir uma ampla variedade de compostos bioativos. A 

produção de antimicrobianos, juntamente com o 

desenvolvimento de endósporos ambientalmente altamente 

resistentes, facilita a sua sobrevivência em nichos ecológicos 

competitivos. B. subtilis é o membro melhor caracterizado do 

gênero. Embora inicialmente descrita como uma bactéria que 

habita o solo, numerosos relatórios sugerem que esta espécie 

pode ser isolada, e pode crescer, esporular e germinar em 

muitos nichos ecológicos diferentes. Os isolados de B. subtilis 

produzem uma vasta gama de peptídeos antimicrobianos 

quimicamente diferentes, que incluem peptídeos sintetizados 

não ribossomicamente, tais como polimixinas e a surfactina 

lipopetida, bacteriocinas codificadas por genes, tais como 

subtilosina e, dentro deste último grupo, lantibióticos, tais como 

subtilina (PHELAN et al., 2013; SONG et al., 2014) . 

Sabe-se que bactérias formadoras de endósporos, 

particularmente Bacillus, desempenham um papel importante 

na preparação de alimentos fermentados asiáticos e estão 

sendo usados como probiótico de esporos preparações em 

terapia humana, produção animal e aquacultura. A este 

respeito, a produção de compostos antimicrobianos, como os 

lantibióticos, é considerada uma propriedade altamente 

desejável se as linhagens candidatas forem usadas como 

probióticos e/ou culturas iniciadoras (PHELAN et al., 2013). 

As espécies de Bacillus marinhos, podem ser 

encontradas em todo ecossistema marinho, são produtores de 

diversos metabólitos secundários a qual possui uma ampla 
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gama de atividades biológicas, dentre elas, antimicrobiana, 

anticâncer e antialgal. Bacillus pumillus obtida do sedimento 

marinho  produziu  cinco novos compostos, bacilamidinas A-E 

de cadeias longas e dois análogos sintéticos, alquilamidas de 

cadeia longa, previamente descritos, contudo pela primeira vez 

foram obtidas de fonte natural, 13- methyltetradecanamide 

(bacilamidina F) e 14-metilhexadecanamida (bacilamidina G) 

(Zhou et al., 2018). A atividade antimicrobiana dos compostos 

isolados foi avaliada contra Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumannii ATCC19606 e Escherichia coli 

BW25113 com ofloxacina como controle positivo. Quatro dos 

cinco novos compostos, bacilamidinas A-D, apresentaram 

atividade antimicrobiana contra P. aeruginosa e A. 

baumanniios, com valores mínimos de concentração inibitória 

(MIC) variando de 58 a 64 μg/mL.  

 Os mares árticos são menos explorados que 

áreas mais quentes e mais acessíveis, proporcionando um 

ponto de partida promissor para a busca de novos compostos 

bioativos. Kristoffersen et al. (2018) relataram em sua pesquisa, 

atividade antimicrobiana de uma Pseudomonas sp. marinha 

recém isolada do ártico. Frações dos extratos das culturas 

foram utilizados em ensaios de inibição de crescimento contra 

as bactérias patogênicas Staphylococcus aureus, Enterococcus 

faecalis, Streptococcus agalactidae, Echerichia coli e 

Pseudomonas aeruginosa. Todos os seis compostos 

identificados como mono-ramnolipídeos foram ativos contra as 

três bactérias Gram-positivas, S. aureus, E. faecalis, S. 

agalactiae.  No entanto, nenhum apresentou atividade contra as 

duas bactérias Gram-negativas E. coli e P. aeruginosa. Os 

ramnolipídeos identificados a partir da Pseudomonas sp. 
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demonstram quanto as bactérias marinhas do mar ártico podem 

ser uma fonte valiosa para novas moléculas bioativas. 

 Várias pesquisas relatam a atividade 

antimicrobiana de microrganismos associados aos organismos 

marinhos, entretanto, as substancias bioativas ainda não foram 

identificadas. 

No estudo de ANDRADE (2014), foi avaliado o potencial 

de bactérias marinhas isoladas da areia da praia, quanto a 

produção de metabólitos com atividade antimicrobiana a 

bactérias de interesse clínico. Com base em análise molecular, 

constatou-se que, o extrato de dois isolados identificados como 

Bacillus sp. e B. pumillus foram capazes de inibir o crescimento 

de Klebsiella rizophyla e apresentaram o gene de um peptídeo, 

ericina A. B. pumillus apresentou a inibição de bactérias Vibrio 

proteolyticus; Halomonas meridian, Marinobacter salsuginis, 

Pseudoalteromonas flavipulchra, P.maricaloris, P. piscicida, 

Halomonas aquamarina, mostrando a presença do gene de 

mersacidina e subtilosina.  

Os corais abrigam grupos de procarióticos bem 

diversificados e abundantes. Os microrganismos encontrados 

em corais podem ajudar o hospedeiro protegendo-o contra 

patógenos e/ou podem fornecer nutrientes. Os corais, seus 

simbiontes de algas intracelulares e os diversos 

microrganismos encontrados em associação com tecidos e 

exsudatos de coral foram denominados “holobiontes”. 

Recentemente, várias pesquisas de prospecção de isolados 

associados a coral foram realizadas para examinar a produção 

de substâncias antimicrobianas.   

Métodos baseados em cultura, análise da sequência do 

gene 16S rRNA, testes bioquímicos e susceptibilidade 

antimicrobiana do coral Fungia scutaria no Mar Vermelho e no 
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coral de água fria Lophelia pertusa revelaram 

Gammaproteobacteria, Alphapro-teobacteria e Actinobacteria 

como os principais grupos, mas também Betaproteobacteria, 

Bacteroidetes e Firmicutes (PHAM et al., 2016). Achados 

semelhantes foram relatados em outros corais. Uma alta 

proporção (51,6%) desses isolados microbianos apresentou 

atividade antibacteriana e antifúngica (ZHOU et al., 2015). 

Os estudos apontam a presença de actinobactérias, 

conhecidas desde muito tempo como produtoras de 

antibióticos, entre as bactérias associadas aos corais 

(ElAHWANY et al., 2013), no entanto, a sua diversidade ainda 

é pouco conhecida.  

Eiahwany et al. (2013) ao estudar a diversidade de 

microrganismos associados ao coral mole Sarcophton glaucum 

do Mar Vermelho, identificaram que as bactérias associadas ao 

coral pertencem ao grupo das actinobactérias e firmicutes. Vinte 

isolados bacterianos foram testados contra quatro bactérias 

patogênicas Streptococcus aereus, Klebsiella pneuniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Vibrio fluvialis. Os resultados 

mostraram uma proporção relativamente alta de cepas 

bacteriana que mostraram atividade antimicrobiana, sugerindo 

que microrganismos associados a corais moles podem auxiliar 

seus hospedeiros na proteção contra patógenos marinhos, 

podendo ser usado também para a produção de fármacos 

contra patógenos humanos. 

No estudo de Pham e colaborados (2016), foi visto que 

21 das 37 espécies isoladas em ambientes marinhos possuíam 

atividade antimicrobiana. O gênero Bacillus, mostrou ter 

atividade inibidora contra B. subtilis, S. epidermidis e E. coli, e 

C. albicans. Das Gammaproteobacteria isoladas, todas 

mostraram ter atividade contra B. subtilis, S. epidermidis. e S. 
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báltica. As actinobacterias isoladas nesse trabalho, 

apresentaram ampla atividade antimicrobiana, sendo que M. 

flavus e M. luteus tiveram ação contra B. subtilis e S. 

epidermidis, enquanto a espécie B. saxobsidens mostrou ação 

contra B. subtilis, S. epidermidis e E. coli. Entretanto nesse 

estudo não há informação sobre a substância purificada que 

possui propriedade antimicrobiana.  

Bactérias foram isoladas de corais que pertenceram aos 

filos Gammaproteobacteria, Firmicutes, e Actinobacteria 

mostraram grande capacidade de sintetizar os compostos 

antimicrobianos.  (ElAHWAY et al., 2013).  As espécies isoladas 

dos corais exibiram ação inibitória contra Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, e 

Vibrio fluvialis além dos fungos Penicillium sp., Aspergillus niger 

e Candida albicans.  

A Figura 1, obtida na base da análise de trabalhos 

científicos utilizando as plataformas de busca de NCBI, mostra 

que a maior parte dos artigos publicados que relataram novos 

compostos antimicrobianos apontam as Actinobactérias (65%), 

seguido por Bacillus com 28% e a Gammaproteobacteria (7%) 

como produtoras de novos compostos.  

Vários trabalhos demonstraram que a maioria dos 

produtos naturais com atividade antimicrobiana derivados de 

esponjas provêm de microrganismos (bactéria, fungos, 

actinomicetos, cianobacteria) associados a esses organismos 

(Mohan et al., 2016).  

 

Figura 1. Microrganismos marinhos produtores de novos 

compostos com atividade antimicrobiana relatados nos 

trabalhos científicos publicados nos anos de 2015-2018, 

analisados neste trabalho.  
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As esponjas marinhas são invertebrados filtrantes 

sésseis, multicelulares e simples, que abrigam uma população 

microbiana densa e diversificada, que acredita-se contribuir 

para sua produção prolífica inigualável de metabólitos bioativos. 

Acredita-se que esses bioativos desempenham um importante 

papel protetor contra patógenos que podem entrar no habitat da 

esponja. Espécies de Bacillus fazem parte da microbiota de 

muitas esponjas marinhas, embora sua diversidade, 

propriedades e contribuição ecológica específica ainda sejam 

pouco compreendidas (NTOZONKE et al., 2017). 

Mohan et al. (2016) relatou que Bacillus sp. isolado de 

esponja produziu uma substancia antimicrobiana, classificada 

como pirrol, a qual apresentou inibição de vários patógenos de 

peixe, tais como Vibrio alginolyticus, V.  vulnificus, V. 

parahaemolyticus, Aeromonas salmonicida, Flavobacterium 

sp., Edwardsiella sp.,  Proteus mirabilis. 

Nalini et al. (2018) analisando a atividade antimicrobiana 

de bactéria   Halobacillus kuroshimensis SNSAB01, isolada de 

esponja, constataram sua ação bacteriostática contra 

Marinobacter salsuginis, Pseudoalteromonas flavipulchra, 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Pseudoalteromonas maricaloris, Pseudoalteromonas piscicida, 

Vibrio proteolyticus, Halomonas meridian e Halomonas 

aquamarina, sendo que a substancia bioativa foi classificada 

como pirrol. 

As bactérias do gênero Streptomyces apresentam um 

grande potencial na produção de moléculas bioativas. São 

amplamente distribuídos no ambiente marinho, embora apenas 

alguns estudos sobre suas associações com ecossistemas de 

algas e corais tenham sido relatados.  

Braña e seus colaboradores (2015) isolaram duas 

linhagens pertencentes ao gênero Streptomyces, produtores de 

compostos com atividade antibiótica, antitumoral e anti-

inflamatória, associadas a diversas macroalgas marinhas 

intertidais (Phyllum heterokontophyta, Rhodophyta e 

Chlorophyta) do Mar Cantábrico.  As linhagens identificadas 

como Streptomyces cyaneofuscatus M-27 e Streptomyces 

carnosus M-40 apresentaram a produção de vários compostos 

com diferentes atividades biológicas, tais como compostos 

antitumorais, compostos  antibacterianos e membros da família 

das antraciclinas (daunomicina, cosmomicina B, galtamicina B), 

antifúngicos (maltofilinas), moléculas anti-inflamatórias e 

compostos antituberculose (loboforinas) (BRAÑA et al., 2015).  

Uma linhagem de Streptomyces sp. isolada de partir de 

uma esponja marinha Gelliodes carnosa produziu vários 

compostos com atividade antimicrobiana, tais como 

quinomicina G (análogo de eqinomicina), dipeptídeo, ciclo- (L-

Pro-4-OH-L-Leu), bem como três compostos antibióticos 

conhecidos tirandamicina A e  B, e estaurosporina (Zhen et al., 

2015). A quinomicina G exibiu atividades antibacterianas 

moderadas contra Staphylococcus epidermidis, S. aureus, 

Enterococcus faecium e E. faecalis.  
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Segundo Neu et al.  (2014) algumas linhagens de 

bactérias pertencentes à classe Actinobacteria, ao gênero 

Pseudoalteromonas, ao clado Roseobacter e as famílias 

Photobacteriaceae e Vibrionaceae produzem compostos com 

atividade antibacteriana e antivirulenta, e apresentam fonte 

interessante de probióticos nos sistemas de aquicultura de 

peixe e mariscos, bem como de compostos farmacêuticos. A 

aplicação de organismos ou compostos requer que eles não 

causem efeitos colaterais, como toxicidade em organismos 

eucarióticos. Por exemplo, a espécie Photobacterium 

luteoviolacea S4060 produtora de um composto antibacteriano, 

pentabromopseudilina, apresenta toxicidade sendo que esta 

pode estar causada pela substancia antibiótica, enquanto a 

toxicidade de Pseudoalteromonas halotolerans S2753 e Vibrio 

coralliilyticus S2052 não está relacionada com a produção de 

antibióticos holomicina e andrimida por estes microrganismos 

(NEU et al., 2014). 

Skariyachan et al. (2014) relataram que os metabólitos 

de várias bactérias endossimbióticas associadas as esponjas 

apresentaram atividade inibitória de bactérias patogênicas, tais 

como Staphylococcus aureus (MRSA) e Salmonella typhi. Estes 

metabolitos foram classificados como cromóforos e fluoróforos, 

produzidos respectivamente, por Pseudomonas spp. RHLB12 

isolado da esponja Callyspongia spp. e bactéria relacionada 

com Bacillus licheniformis obtida de Haliclona spp. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dado o exposto, as pesquisas mais recentes mostraram 

que as bactérias marinhas têm capacidade de produzir 
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metabólitos de variadas estruturas químicas exibindo atividades 

antibacterianas.  

A maioria dos artigos que relataram novos compostos 

antimicrobianos apontam as Actinobactérias, seguido por 

Bacillus e Gammaproteobacteria como produtoras de novos 

compostos.  

Um dos grupos de microrganismos marinhos que mais 

se destacaram dentre as pesquisas relatadas na produção de 

compostos bioativos são as actinobactérias, podendo ser 

encontradas desde os sedimentos dos mares até associadas 

aos diversos organismos marinhos, em particular as esponjas, 

corais e macroalgas. Várias pesquisas apontam a atividade 

antimicrobiana das bactérias pertencente ao gênero 

Streptomyces e seus respectivos compostos bioativos tais 

como atividade antibiótica, antitumoral e anti-inflamatória. 

 Estudos mais detalhados para identificação dos 

compostos bioativos dos quais as pesquisas relataram ter 

atividade antimicrobiana são desejáveis, uma vez que estes 

compostos possuem um enorme potencial para o 

desenvolvimento de novos fármacos com as quais luta as atuais 

ameaças de resistência a antibióticos. 
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RESUMO: A carne de pescado é extremamente susceptível à 

deterioração o que exige cuidados em relação às boas práticas 

de manipulação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

qualidade microbiológica de 20 amostras de pescado, na feira 

livre do alecrim, no município de Natal-RN, sendo 10 de água 

doce da espécie Oreocrhomis niloticus (Tilápia do Nilo) e 10 de 

água salgada de espécies variadas. Foram realizadas a 

contagem de Staphylococcus aureus, pesquisa de Salmonella 

sp e contagem de coliformes totais e termotolerantes. Nas 

análises de Sthaphylococcus aureus, de 100% das amostras de 

água doce, apenas 20% estavam dentro do padrão 

estabelecido pela legislação vigente que é de 10³. Para as de 

água salgada, 100% apresentaram o número de UFCs maior 

que o padrão estabelecido. Na contagem de coliformes totais 

50% estavam acima do valor de 1,0 x 10². Nas análises de 

coliformes termotolerantes 40% das amostras apresentaram 

valores acima de 1,0 x 10². Na pesquisa de Salmonella, após o 
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teste Lia e Tia, 10% se apresentaram positivas. O pescado 

comercializado na feira do alecrim não está de acordo com os 

padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC n° 12/2001. 

Sugere-se que medidas de controle de qualidade sanitária bem 

como boas práticas de manipulação sejam adotadas a fim de 

diminuir o risco de doenças alimentares. 

Palavras-chave: Análise de alimentos. Microbilogia. Boas 

práticas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O consumo de pescado é de extrema importância para a 

saúde humana por se tratar de um alimento altamente nutritivo 

e saudável. Cabe ressaltar que a carne de pescado é a fonte 

protéica de origem animal mais consumido no mundo, atingindo 

grandes índices de consumo nos países asiáticos e países 

desenvolvidos (SOUZA et al., 2016). 

Uma série de características desejáveis atrai para o 

consumo de peixes, que tem aumentado nos últimos anos no 

Brasil (11,17 Kg em 2011), tais como ser fonte de proteína rica 

em aminoácidos essenciais e de elevada digestibilidade, ser 

rico em ácidos graxos insaturados, altamente benéficos à 

constituição corporal e à saúde, ser fonte de vitaminas e 

minerais (MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2014) 

A carne de pescado apesar de ser um alimento de valor 

nutritivo considerável, pode ser veículo de doenças transmitidas 

por alimentos. No entanto, são alimentos altamente perecíveis, 

que podem deteriorar-se rapidamente se estocados, 

processados ou distribuídos inadequadamente, tornando-se 

inseguros para o consumidor devido ao crescimento 

microbiano, o qual também pode alterar suas características 
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sensoriais e reduzir seu tempo de prateleira (FERREIRA et al., 

2014). 

Logo após ser capturado o pescado sofre uma série de 

modificações bioquímicas, as quais poderão favorecer o 

crescimento e a multiplicação das bactérias, naturalmente 

presentes em sua microbiota.  

Considerando as variações biológicas interespecificas 

do pescado, até este chegar à mesa do consumidor, pode ter a 

qualidade comprometida devido alterações químicas 

propiciadas desde as condições do habitat até seu manuseio 

após a captura, podendo ainda ser um agente veiculador de um 

número enorme de microrganismos patogênicos ou substâncias 

potencialmente tóxicas para o homem (GOES et al, 2016) .  

O pescado pode ser contaminado por um amplo e 

variado grupo de microrganismos, bem como por produtos 

químicos advindos de águas contaminadas ou poluídas dos 

estuários e demais aquíferos pesqueiros (SANTIAGO et al., 

2013). 

Essa quantidade de bactérias depende de vários fatores, 

tais como níveis de contaminação do habitat natural, estado de 

saúde do animal e principalmente a manipulação. A lavagem 

incorreta das mãos, bem como tossir, falar próximo ao produto 

sem a utilização de equipamentos de higiene e a má 

higienização dos utensílios usados na manipulação dos peixes, 

torna-os suscetível à contaminação (VIANA et al., 2016). 

A Resolução n° 12/2001 preconiza os parâmetros 

microbiológicos aceitáveis para microrganismos causadores de 

doenças transmitidas por alimentos. Para Staphylococcus, o 

limite de tolerância para amostra indicativa é de 10³ UFC/g de 

pescado in natura. Já para Salmonella sp./ 25g de pescado, não 

é tolerável sua presença.  
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A Estudos revelam que a salmonelose é uma das 

principais zoonoses em todo o mundo, destacando-se pelas 

suas características de endemicidade e alta mortalidade, e, 

sobretudo, pela dificuldade da adoção de medida no seu 

controle (SHINOHARA et al., 2008). Entre os sorovares de 

Salmonella sp. que apresentam  um risco maior à saúde 

pública, destacam-se S. Typhy e S. Paratyphy que 

desenvolvem quadros clínicos graves no homem, como a febre 

tifoide e paratifoide (NEITZKE 2017). 

A legislação prevê limites para coliformes tolerantes a 

45°C (E. coli), apenas para pescados curados, em conserva e 

industrializados de 10² e 10³ UFC/g de pescado 

respectivamente. Para Coliformes Totais não há limite 

especificado pela legislação vigente. No entanto, Agnese et al. 

(2001) considera para valores acima de 102 NMP/g, 

contaminação significativa. 

Uma vez que é fácil a ingestão de patógenos com o 

alimento ou água, o trato intestinal humano é susceptível às 

infecções por categorias diarreiogênicas de E. coli (SOUSA, 

2003). 

A feira livre desempenha um papel socioeconômico 

fundamental, principalmente para pequenos produtores e 

pescadores. No entanto, a falta de fiscalização da oferta e 

comercialização dos alimentos por feirantes podem trazer 

consequências indesejáveis ao consumidor (SOUZA et al., 

2016). Segundo Correia e Roncada (1997), a comercialização 

de alimentos de origem animal em feiras livres, expostos em 

barracas sem refrigeração, sem proteção e na presença de 

poeira e insetos pode alterar a qualidade do produto. 

Alimentos crus, comercializados em feiras livres e 

mercados públicos podem ser veículos de contaminação de 
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microrganismos causadores de toxinfecção, desta forma, 

coloca em risco a saúde do consumidor (COUTINHO, et al. 

2007).  

Dessa forma, as boas práticas de higiene pessoal e 

comportamental são de suma importância pelo fato da 

manipulação ser um fator preponderante na contaminação de 

pescado e da disseminação das doenças transmitidas por 

alimentos. Isso também é válido para as feiras livres por ser 

também uma forma de comercio varejista de alimentos. 

Considerando a importância da qualidade sanitária do 

pescado oferecido nas feiras livres, o presente trabalho 

objetivou avaliar a qualidade microbiológica do pescado 

comercializado na feira livre do alecrim.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisafoi realizada na feira livre do alecrim em Natal-

RN nomês de julho de 2018, onde foram coletadas 20 amostras 

de pescado, sendo 10 amostras de pescado de água doce da 

espécie Oreocrhomis niloticus (Tilápia do Nilo) e 10 amostras 

de pescado de água salgada de espécies variadas.  

As amostras foram coletadas com peso de 200g e 

acondicionadas em sacos transparentes de primeiro uso, em 

isopor com gelo, em seguida congeladas e posteriormente 

levadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos da 

Universidade Potiguar– UNP, para realização das análises. 

Para interpretação dos resultados utilizamos os padrões 

microbiológicos sanitários preconizados pela RDC n° 12/2001. 

Na pesquisa de ontagem de Staphylococcus aureus, 

foram utilizados tubos com 9,0ml de água peptonada 0,1% e, 

posteriormente, levado a estufa bacteriológica a 35ºC. Em 
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seguida, as diluições foram depositadas em placas de petri e 

feito o espalhamento com a alça de Drigalsky.  

As placas foram incubadas invertidas a 35-37ºC por 48h, 

então, foi feita a contagem dos números de colônias e 

transferido o número representativo de colônias típicas para 

caldo BHI (um tubo para cada colônia), os tubos foram 

incubados da forma padrão. 

Na contagem de coliformes totais (prova presuntiva): 

foram pipetadas alíquotas de 1,0 mL das diluições 10-1, 10-2 e 

10-3 para uma série de tubos com Caldo lauril sulfato contendo 

tubos de Durhan invertidos para cada diluição, foram 

homogeneizar suavemente e incubados a 35 °C por 24 horas, 

em seguida observada a produção de gás nos tubos de Durhan 

(tubos positivos). 

Na pesquisa de contagem de Coliformes Totais (Teste 

Confirmativo), após o teste presuntivo, foram transferidas as 

subculturas positivas no caldo lauril sulfato com uma alça de fio 

de níquel cromo para o meio caldo bile verde brilhante e 

incubadas a 35 °C por 24 horas, e por fim, observada a 

produção de gás nos tubos de Durhan (tubos positivos). 

A contagem de Coliformes Fecais foi feita 

simultaneamente ao teste confirmativo, onde foram transferidas 

as subculturas positivas no caldo lauril sulfato com uma alça de 

fio de níquel cromo para o meio caldo Escherichia coli (CEC), 

incubado em banho-maria a 44,5 °C por 24 horas, e também 

observada a produção de gás nos tubos de Durhan (tubos 

positivos). 

 Os tubos positivos foram semeados em placas no meio 

agar EMB e incubadas por 24 horas. As colônias típicas de E. 

coli apresentaram negras com brilho metálico ou róseas. 
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Na pesquisa de Salmonella sp foram transferidas 25 mL 

da amostra para um erlenmeyer com 225 mL de Caldo 

Lactosado e incubado a 35ºC por 24 horas, em seguida, foi 

utilizada 1 mL da cultura para um tubo com 10 mL de Caldo 

Selenito Cistina e incubado a 35ºC por 24 horas.  

Foram repetidas as medidas para um tubo com 10 mL de 

Caldo Tetrationato e adicionada 0,2 mL de solução de iodo e 

0,1 mL de solução verde brilhante e incubado a 35ºC por 24 

horas.  

Foi transferida uma alçada da cultura obtida no Caldo 

Selenito Cistina para o meio Agar Verde Brilhante (VB), uma 

alçada para o meio Agar Salmonella-Shigella (SS), uma alçada 

da cultura obtida no Caldo Tetrationato para o meio Agar Verde 

Brilhante (VB) e uma alçada para o meio Agar Salmonella-

Shigella (SS).  

As placas foram incubadas a 35ºC por 24 horas. As 

colônias suspeitas, no VB que se apresentaram com coloração 

rosa ou avermelhada e no SS que se mostraram incolores com 

centro negro, foram submetidas à triagem nos meios TSI e LIA 

para confirmação de presença de Salmonella-Shigella. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas análises de Sthaphylococcus aureus, conforme a 

Tabela 1., as densidadaes de UFC mínimas e máximas ficaram 

entre 4,0 x 10 3UFC/g e 3,0 x 10 6UFC/g respectivamente. As 

maiores densidades foram observadas nas amostras de água 

salgada, como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1. Contagem de Staphylococcus aureus em pescado na 

feira livre do Alecrim – Natal/RN. 
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AMOSTRA RESULTADO 

EM UFC/g 

AMOSTRA RESULTADO 

EM UFC/g 

Água doce  Água 

salgada 

 

D1 6,7 x 10³ S1 3,0 x 10 4 

D2 3,0 x 10 5 S2 1,54 x 10 4 

D3 7,0 x 10 ³ S3 3,0 x 10 5 

D4 3,0 x 10 4 S4 3,0 x 10 5 

D5 1,6 x 10 4 S5 3,0 x 10 5 

D6 3,0 x 10 4 S6 3,0 x 10 6 

D7 4,1 x 10 ³ S7 3,0 x 10 6 

D8 3,0 x 10 4 S8 3,0 x10 5 

D9 4,0 x 10 3 S9 3,0 x 10 6 

D10 3,0 x 10 4 S10 3,0 x10 5 

 

Como mostra a figua 1., para as amostras de água 

salgada, 100% estavam acima do limite de contaminação (10³) 

preconizado pela RDC 12/2001. Para as amostras de água 

doce, 60% estavam acima desse limite. 

Figura 1. Porcentagem de contaminação por S. aureus nas 

amostras de pescado comercializados na feira livre do Alecrim, 

Natal – RN. 
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Esses resultados revelam um indicativo de deficiências nas 

boas praticas de manipulação pois, segundo Feitosa et al. 

(2017), as infecções estafilocócicas podem ser causadas por 

bactérias do próprio indivíduo, de outros doentes ou de 

portadores sadios. 

Silva – Junior et al. (2014), em estudo com Jaraqui 

comercializado na feira de pescado de Macapá-AP, 

confirmaram presença de Staphylococcus coagulase-positiva 

em 80% das amostras analizadas. As densidades mínimas e 

máximas detectadas foram de 1,0 x 10³ UFC/g e 1,05 x 104  

UFC/ g.  

No entanto, para Santos e Coelho (2016), em estudo da 

qualidade microbiológica de pescado comercializado em feiras 

livres de Palmas – TO, os resultados para 

Staphylococcuscoagulase-positiva encontraram-se dentro dos 

padrões exigidos pela legislação (<10³) para todas as amostras. 

Soares et al. (2014), em seu estudoQualidade 

microbiológica de filés de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

durante o armazenamento em gelo, verificou ausência de 

Staphylococcus aureus coagulase-positivo durante todo o 

período de armazenamento dos filés de tilápia do Nilo. Apesar 

de ter ocorrido crescimento de Staphylococcus spp., as colônias 

reagiram negativamente ao teste da coagulase. 

Na análise de Salmonella  sp., conforme a tabela 1, após 

o teste Lia e Tia apenas duas amostras se apresentaram 

positivas. Sendo uma amostra de água salgada e outra de água 

doce. Pela RDC N° 12/2001 não é tolerável a presença de 

Salmonella em carne de pescado. Por isso, considera-se a 

amostragem imprópria para consumo.  
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Tabela 1. Presença de Salmonella sp. em pescado 

comercializado na feira livre do alecrim Natal-RN 

AMOSTRA Resultado 

Lia e TIA 

Qualidade  

Água doce   

D4 positivo imprópria 

 

Água salgada   

S3 positivo imprópria 

   

Santos e Coelho (2016),em seu estudo, encontraram 

resultado positivo para esse microorganismo, em 11,1% das 

amostras de Caranha e 4,5% das amostras de Tambaqui. 

Já Oliveira (2015), em seu estudo do diagnóstico das 

condições higiênico-sanitárias do pescado fresco, realizado a 

partir da avaliação integrada dos pontos de venda (POV), dos 

manipuladores e do pescado, não encontraram estafilococos 

coagulase-positiva e Salmonella sp. 

Na contagem de coliformes totais foram encontrados 

valores entre 0,9 x10¹ UFC/ml e 2,4 x 10³ UFC/ml. O maior valor 

encontrado (2,4 x 10³) foi obtido das amostras de água salgada 

e o menor valor de densidade encontrado (0,9 x10¹) foi 

encontrado em amostra de água doce, como está descrito na 

tabela 2. 

Para a legislação vigente não há limites toleráveis de 

contaminação por coliformes totais em pescado. No entanto, de 

acordo com Agnese et al. (2001), para valores acima de 102 

NMP/g em carne de pescado indica a necessidade de um maior 

controle no que diz respeito aos aspectos sanitários de seu 

beneficiamento e comercialização. 
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Tabela 2. Coliformes totais e termotolerantes/mL presentes nas 

amostras de pescado da feira livre do Alecrim - Natal / RN. 

Amostra  C. 

totais/mL 

C.termo. 

/mL 

Amostra C. 

totais/mL 

C.termo. 

/mL 

Água 

doce 

  Água 

salgada 

  

D1 4,3 x 10¹ 1,5 x 10 ¹ S1 2,4 x 10 ² 2,4 x 10 ² 

D2 2,4 x 10 ² 2,4 x 10 ² S2 7,5 x 10 ¹ 7,5 x 10 ¹ 

D3 2,1 x 10 ¹ 9,3 x 10 ¹ S3 2,4 x 10 ³ 2,4 x 10 ³ 

D4 2,4 x 10 ² 2,4 x 10 ² S4 2,4 x 10 ³ 2,4 x 10 ³ 

D5 0,9 x 10 ¹ 0,9 x 10 ¹ S5 2,4 x 10 ³ 2,4 x 10 ³ 

D6 2,4 x 10 ² 2,4 x 10 ² S6 2,3 x 10 ¹ 2,3 x 10 ¹ 

D7 9,3 x 10 ¹ 9,3 x 10 ¹ S7 2,0 x 10 ¹ 0,7 x 10 ¹ 

D8 2,8 x 10¹ 2,5 x 10 ¹ S8 2,3 x 10 ¹ 4,3 x 10 ¹ 

D9 1,5 x 10 ² 7,5 x 10 ¹ S9 2,1 x 10 ² 4,3 x 10 ¹ 

D10 1,2 x 10 ² 1,2 x 10 ² S10 2,1 x 10 ¹ 4,3 x 10 ¹ 

 

Tanto as amostras de água doce como as de água 

salgada  mostraram-se 50 % com níveis acima do preconizado 

por este autor como mostra a Figura 2. 

Por serem bactérias indicadoras de contaminação fecal 

e pelo número alto de unidades formadoras de colônias supõe-

se que, não há observância das boas práticas de manipulação 

pelos comerciantes feirantes. 
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Figura 2. Porcentagem de contaminação de C. totais em 
amostras de pescado na feira livre do alecrim, Natal-RN. 

 

Para a análise de coliformes termotolerantes teste 

confirmativo para E. coli, foram encontrados valores entre 0,7 x 

10 ¹ e 2,4 x 10 ³. Os valores mais altos (2,4 x 10³) encontravam-

se nas amostras de água salgada.  

Na legislação não existe um parâmetro limítrofe para 

esse tipo de microrganismo em pescado in natura, mas, para 

pescados processados os valores limítrofes estão entre 5 x10 e 

10³.  

Os níveis altos de contaminação das amostras de pescado 

analizadas, como mostra a figura 3., também deve-se a não 

observância pelos feirantes das boa práticas de manipulação. 
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Com relação à estrutura e organização da feira, vários pontos 

concernentes à segurança alimentar deixam muito a desejar.  

 

Figura 3.Porcentagem de contaminações por coliformes totais, 

termotolerantes e S. aureus em amostras de pescado 

comercializado na feira livre do Alecrim, Natal – RN. 

 

Ponath et al. (2016), em seu estudo, teve como objetivo 

avaliar a presença de S. aureus, coliformes totais e mesófilos 

em mãos de manipuladores de alimentos que trabalham em 

lanchonetes na Cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, 

Brasil.  

Dos cinco estabelecimentos analisados, os resultados 

demonstraram que todas as amostras coletadas das mãos dos 

manipuladores apresentaram um nível fora do padrão de 

referência, ou seja, acima de 102 UFC/mão, para os três micro-

organismos estudados. 
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Na feira  livre do Alecrim, o pescado é comercializado 

exposto em temperatura ambiente, o que confere a proliferação 

de microrganismospor ser um ambiente aberto, o pescado 

comercializado está sujeito também à ação de insetos e outros 

animais. 

Não há observância das boas práticas de higiene na 

manipulação do pescado por parte dos feirantes,  e por isso, 

todos esses fatores contribuem para a contaminação dos 

produtos oferecidos, transformando-os em veículos de doenças 

transmitidas por alimentos, oferecendo risco a saúde do 

consumidor. 

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com os dados obtidos o pescado 

comercializado na feira do alecrim não está de acordo com os 

padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC n° 12/2001. 

Sugere-se que medidas de controle de qualidade sanitária bem 

como de boas práticas de manipulação sejam adotadas a fim 

de diminuir o risco de doenças alimentares. Torna-se 

necessária à implementação por parte do poder público e 

Vigilância Sanitária local, de medidas corretivas que minimizem 

a deficiência sanitária, no comércio de pescado, nas feiras livres 

em geral do município.  

Dentre essas medidas, a capacitação dos feirantes em 

boas práticas de higiene e sanidade na comercialização de 

alimentos são de extrema importancia pois o manipulador é o 

principal veículo de contaminação.  
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RESUMO: O gênero Sporothrix compreende 51 táxons, os 

quais encontram-se filogeneticamente posicionados em dois 

grandes clados: um clínico, composto pelas espécies do 

Complexo S. schenckii, agentes da micose subcutânea 

denominada esporotricose, e um ambiental, composto por cinco  

Complexos. Apesar de sua baixa patogenicidade, alguns casos 

de esporotricose causada por  S. mexicana (espécie que 

compõe o Complexo S. pallida, posicionado no clado ambiental) 

estão registrados na literatura. O presente trabalho teve como 

objetivo revisar taxonomicamente uma cepa da Coleção de 

Culturas URM estocada previamente como Sporotrichum 

schenckii. Testes fenotípicos de assimilação de carboidratos 

(Rafinose e Sacarose), morfologia de conídios, diâmetro da 

colônia em meio BDA e termotolerância a 37º C foram 

realizados. A análise genotípica baseou-se no sequenciamento 
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parcial do gene da calmodulina. Os testes de sensibilidade 

antifúngica basearam-se no método de microdiluição em caldo 

estabelecido pelo documento CLSI M38-A2. As análises 

genotípicas e fenotípicas identificaram essa cepa como S. 

mexicana. Itraconazol e anfotericina B apresentaram atividade 

significativa contra esta cepa. As ferramentas moleculares 

empregadas neste estudo, somadas à análise das 

características fenotípicas da cepa, permitiram uma 

identificação acurada desta, requalificando o acervo da Coleção 

de Culturas. Os antifúngicos utilizados se mostraram eficazes 

contra S. mexicana, porém mais testes devem ser realizados no 

sentido de se determinar breakpoints para essa espécie. 

Palavras-chave: Requalificação. Sensibilidade antifúngica. 
Complexo Sporothrix pallida. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Em 1896, Benjamin Robinson Schenck isolou o agente 

de lesões ulcerativas ascendentes no braço de um paciente, o 

qual sistematizou no gênero Sporotricha (SCHENCK, 1898). 

 Em 1900, Hektoen e Perkins isolaram um agente 

semelhante ao do caso estudado por Schenck e o classificaram 

como pertencente ao gênero Sprothrix, e em homenagem a 

Schenck, o agente foi nomeado como Sporothrix schenckii. 

 Marimon et al. (2007; 2008a) utilizou como ferramenta 

molecular o sequenciamento parcial do gene da calmodulina 

(CAL) e verificou a ocorrência de outras espécies do gênero 

Sporothrix potencialmente patógenas ao ser humano, 

concluindo que Sporothrix schenckii não se constituiria em 

táxon único, mas sim um Complexo de espécies, o Complexo 
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Sporothrix schenckii, o qual seria composto pelas espécies S. 

schenckii, S. brasiliensis, S. mexicana e S. luriei.  

 Análises genômicas de isolados clínicos e ambientais de 

cepas do gênero Sporothrix evidenciam que este  se divide em 

51 táxons  sistematizados em seis Complexos de espécies 

crípticas, dividido em dois grandes clados, sendo um clínico, 

formado pelo Complexo Sporothrix schenckii, e um ambiental 

composto por cinco Complexos: S. pallida, S. candida, S. 

inflata, S. gossypina e S. stenoceras (OROFINO-COSTA et al. 

2017).  

 O Complexo S. schenckii é composto por espécies 

patogênicas, as quais são causadoras da esporotricose, micose 

subcutânea de ampla distribuição mundial sendo considerada 

uma das maiores infecções fúngicas das últimas décadas: S. 

schenckii, S. brasiliensis (endêmica do Brasil), S. globosa e S. 

luriei (MARIMON et al., 2007; 2008a; OLIVEIRA et al, 2013; 

CHAKRABARTI et al. 2014).  

 A esporotricose é uma micose subcutânea que pode 

afetar tanto imunocompetentes quanto imunocomprometidos, 

podendo apresentar manifestações clínicas diferentes entre os 

indivíduos acometidos  (MAHAJAN, 2014). 

 Apesar da baixa patogenicidade de espécies de 

Sporothrix pertencentes ao Complexo S. pallida, que compõe o 

clado ambiental, a literatura relata a ocorrência de casos de 

esporotricose causados por S. mexicana (DIAS et al., 2011), S. 

pallida (MORRISON et al., 2013) e S. chilensis (RODRIGUES et 

al., 2016), essa última sendo a espécie mais recentemente 

caracterizada.  

 Diversos trabalhos têm demonstrado a ocorrência 

dessas diferentes espécies nos últimos anos em diversas 

partes do mundo, e que estas podem apresentar diferenças nos 
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padrões de sensibilidade antifúngica, epidemiologia, e também 

nos padrões de lesões típicas da esporotricose (GUTIERREZ-

GALHARDO et al., 2009; OLIVEIRA, D. C., et al., 2011; 

RODRIGUES et al., 2014). 

 O presente trabalho teve como objetivo atualizar a 

identificação de uma cepa estocada no Coleção de Culturas 

URM como Sporotrichum schenckii, bem como verificar o perfil 

de sensibilidade desta a antifúngicos amplamente utilizados no 

tratamento da esporotricose. 

 Para tanto, analisamos fenotipicamente o isolado através 

da chave proposta por Marimon et al. (2007), além de identificar 

genotipicamente através da metodologia de sequenciamento 

parcial do gene CAL, e determinamos a concetração inibitória 

mínima de itraconazol e anfotericina B frente a esse isolado 

através de testes de sensibilidade antifúngica padronizados 

pelo Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). 

 
MATERIAIS E MÉTODO 

 

Reativação da amostra 

 

 Para reativação, a cultura conservada em óleo mineral 

(BUELL E WESTON, 1947) foi transferida para Caldo Glicosado 

e mantida à 28ºC por três dias. Após crescimento observado 

por turvação, foi transferida para meio de cultura Sabouraud 

Dextrose Ágar suplementado com extrato de levedura 

(SDA+YE) em tubo de ensaio, e posteriormente mantida à 

mesma temperatura. 

 

Análise fenotípica 
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 Para verificar a viabilidade da cepa procedeu-se o 

método de cultura em lâmina (LACAZ et. al, 2002). Foi feito 

repique da colônia crescida em SDA+YE, para meio Ágar 

Batata Dextrose (BDA) em placa mantida à  temperatura 

ambiente durante 8 dias. As estruturas morfológicas do isolado 

foram observadas ao microscópio óptico. As lâminas foram 

preparadas para observação corando-se um fragmento de 

colônia em lactofenol azul de algodão (azul de Aman). 

 A fenotipagem foi baseada na chave de identificação 

proposta por Marimon et al. (2007) que considera os padrões 

de absorção de fontes de carbono, diâmetro da colônia em BDA 

a 30°C e a 37°C (termotolerância) após 21 dias de incubação.                      

 Para verificação da morfologia e tamanho de conídios foi 

realizada cultura em lâmina em meio Ágar Corn Meal (CMA) 

após 10 a 12 dias de incubação.   

O auxonograma foi realizado em duplicata, utilizando-se 

placa de microtitulação de 96 poços, contendo 150 µL de meio 

Yeast Nitrogen Base (YNB), adicionado do substrato testado a 

uma concentração de 10%, exceto no poço controle negativo, 

onde foi adicionado 50 µL do meio em 100 µL de água destilada 

filtrada; e no controle positivo onde foi adicionado 50 µL do meio 

em 100 µL de glicose. Para validação do teste, uma cepa 

padrão de Rhodotorula sp. foi usada, devido a sua capacidade 

de absorver todos os açúcares testados: glicose (controle 

positivo), sacarose e rafinose (GOLUBEV E SCORZETTI, 

2010).  

. O inóculo foi padronizado em leitor de microplacas 

ajustado em 530 nm a uma densidade óptica de 0,21 a 0,29 

para atingir uma concentração de 2x105-2x106 UFC/mL. 

Posteriormente uma suspensão de 50 µL foi adicionada a cada 
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micropoço e a placa foi incubada a 25°C, e lida no 5º e no 10º 

dia após o teste (MARIMON et al., 2007). 

Para verificar o diâmetro da colônia a 30°C, e 

termotolerância da cepa a 37°C, fragmentos da colônia foram 

adicionados em placas de Petri contendo meio BDA, as quais 

foram incubadas por 21 dias às respectivas temperaturas 

(MARIMON et al., 2007). 

 

Análise genotípica 

 

O DNA genômico do fungo foi obtido a partir da fase 

filamentosa. O processo de extração, baseou-se em Woods et 

al. (1993), onde um fragmento da colônia foi congelado em 

nitrogênio líquido, ocorrendo posterior lise mecânica com o 

auxílio de um “pilão”. Após a lise celular, o DNA passou por um 

processo de lavagem em tampão N-tris[hidroximetil]metil-2-

aminoetano sulfonato (TES) e em clorofórmio álcool isoamílico, 

sofrendo sucessivas centrifugações e vortexizações, e 

posteriormente suspenso em acetato de sódio 3M e em etanol 

absoluto, novamente lavado em álcool 70%, e resuspenso em 

50 µL de água destilada miliq, sendo então armazenado a 4°C 

overnight. O DNA extraído foi então quantificado no NanoVue 

Plus–GE (USA), e diluído para que se obtivesse 25 ng de peso 

total. Para realização do sequenciamento, as seguintes 

sequências iniciadoras (“primers”) foram utilizadas: senso CL1 

(5’GA(GA) T(AT) CAA GGA GGC CTT CTC-3’) e antisenso 

CL2A (5’-TTT TTG CATCATGAGTTGGAC-3’) para o gene CAL 

(O’DONELL et al., 2000).  

As condições de PCR utilizadas foram iguais as 

previamente descritas para amplificação do gene CAL 

(MARIMON et al. 2006; OLIVEIRA et al., 2010), 95ºC por 10 
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minutos, 38 ciclos a 95ºC por 1 minuto, 64,5ºC por 50s, 72°C 

por 1 minuto e extensão final de 72ºC por 10 minutos. O 

sequenciamento foi realizado nas direções 5´ e 3´ em um 

volume de reação de 10 l contendo 4 l de “premix terminator”, 

100 ng de DNA, 3,2 pMoles de “primer”. O mix da PCR constitui 

de tampão 10x PCR/KCl, 2,0mM de MgCl2 (Invitrogen), 0,04mM 

do mix de dNTPs (Invitrogen), 1U de Taq Platinum DNA 

polimerase (Invitrogen), 10 µM do Primer Cal senso e 10 µM do 

Primer Cal antisenso.  

O sequenciamento foi realizado na Plataforma de 

Sequenciamento- LABCEN/CCB (UFPE). A cepa foi identificada 

em nível de espécie através da procura por sequências 

similares no GenBank com o Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST). As sequências foram editadas pelo programa 

Sequencher 4.9 Genes Code Corporation e a árvore 

filogenética foi construída pelo método estatístico de Máxima 

Verossimilhança através da ferramenta Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis software versão 7.0 (Mega7).  

A distância entre as sequências foi calculada usando o 

modelo de substituição Kimura 2-parâmetros (KIMURA, 1980) 

mais Gamma (K2P + G) selecionado usando a ferramenta 

FindModel (https://www.hiv.lanl.gov/cgi-bin/findmodel/ 

findmodel.cgi). 

 Visando obter uma construção filogenética robusta, foi 

realizada análise de bootstrap gerando 1000 replicações. 

 

Teste de Sensibilidade 

 

 O teste de sensibilidade antifúngica foi realizado com os 

fármacos utilizados atualmente no tratamento de esporotricose. 

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) seguiu 
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o protocolo M38-A2 (CLSI, 2008). O meio de cultura utilizado foi 

o RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, EUA) esterilizado em membranas 

de 0,22mm (Millipore, Darmstadt, Alemanha), com L-glutamina, 

sem bicarbonato de sódio e pH 7,0±0,1 tamponado com 3-[N-

morfolino] propano-ácido sulfônico (MOPS; 0,165 mol.L-1; 

Sigma-Aldrich). Os antifúngicos avaliados foram anfotericina B 

e itraconazol em concentrações variando de 0,015 a 16 µg.mL-

1 0,125 a 64 µg.mL-1 respectivamente.  

A amostra foi mantida em meio BDA e incubada a 35°C 

durante 7 dias. O inóculo foi preparado em solução salina (0,85 

g/L), e sua densidade ajustada de acordo com a escala 0.5 de 

MacFarland em 80% a 82% da transmitância utilizando um 

espectrofotômetro a 530nm. O volume do inóculo foi 

posteriormente diluído em RPMI 1640 para uma concentração 

de 2-5x103 céls.mL-1. Para o teste de sensibilidade, foi utilizada 

placa de microtitulação plana de 96 poços (TPP; Trasadingen, 

Suíça). O inóculo foi adicionado aos poços com os antifúngicos 

e as placas incubadas a 35°C, durante 48h, antes de ler os 

resultados para determinação da CIM. Para leitura, considerou-

se o poço onde não se observou nenhum crescimento 

discernível (inibição de 100%) do inóculo, como sendo o poço 

onde ocorreu a CIM. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As características macromorfológicas apresentadas pela 

cepa (cultura apresentando coloração clara com as bordas 

tornando-se castanho escura a negra com envelhecimento, 

além de diversas reentrâncias e topografia cotonosa) e 

micromorfológicas (Figura 1 A e B) mostraram-se típicas de 

Sporothrix sp.  
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B 

Os resultados das análises fenotípicas estão descritos na 

Tabela 1, a qual destaca o perfil de assimilação de carboidratos 

da cepa, bem como o diâmetro da colônia a 30° C (figura 2A), 

e termotolerância (figura 2B).  

A figura 3 mostra a morfologia de conídios da cepa 

crescida em CMA, evidenciando conídios simpodiais, 

alongados, e alguns hialinos, porém com a prevalência de 

conídios pigmentados e sésseis com tamanho entre 2 e 2,5 µm. 

 

Figura 1. Filamentos micelianos hialinos, ramificados e 
delicados (seta azul) com conídios dispostos lateralmente ao 
micélio em A (seta preta) e conídios em disposição floral (setas 
vermelhas) em B. Coloração: Lactofenol azul de algodão. 
Magnificação: 400x. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Valeriano (2016) 

 

Tabela 1. Caracterização fenotípica e genotípica dos isolados de Sporothrix sp. 

estocados na Coleção de Culturas URM. 

Isolado Diâmetro 
da colônia 

a 30 °C 

Morfologia 
dos Conídios 

Crescimento a 
37° C 

 

Assimilação de   
carboidratos 

Identificação 
fenotípica 

Identificação 
genotípica 

      GLI SAC RAF   

**URM                 
301 

62 mm Pigmentado/ 
Alongado/ 
Ovalado 

       SIM            +             + + S. mexicana S. mexicana 

A 
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B 

Fonte: Valeriano (2016) 

 
Figura 2. Diâmetro da colônia a 30 ºC (A) e 37 ºC (B) de 
Sporothrix mexicana em meio BDA  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Fonte: Rabello (2016) 

 

Figura 3. Morfologia de conídios de Sporothrix mexicana  após 
21 dias de crescimento em Ágar Corn Meal evidenciando 
conídios simpodiais, sésseis, pigmentados, ovalados e 
alongados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Rabelo (2016) 
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 Após a leitura dos testes de absorção de fontes de 

carbono, observou-se que a amostra foi capaz de absorver os 

carboidratos sacarose e rafinose. A análise da termotolerância 

mostrou que esta apresentou essa característica, sendo o 

diâmetro da colônia observado (em BDA e incubada a 37°C) de 

3 mm. O diâmetro da colônia a 30°C mostrou-se maior que 50 

mm. O padrão fenotípico obtido indica que a cepa pertence à 

espécie S. mexicana, conforme chave de identificação 

fenotípica proposta por Marimon et al. (2007).  

  Os resultados dessa análise apresentam concordância 

com a chave proposta por Marimon et al. (2007), com ressalva 

em relação ao crescimento a 30 ºC. Naquele estudo, as cepas 

identificadas como Sporothrix mexicana apresentaram uma 

variação no diâmetro entre 66 e 69 mm. Em relação ao 

crescimento a 37 ºC, a cepa analisada nesse trabalho teve um 

crescimento um pouco mais acentuado em relação àquele 

estudo, no qual S. mexicana apresentou variação no 

crescimento entre 2 e 2,5 mm.  

 Em Dias et al. (2011) S. mexicana apresentou um 

crescimento a 37 ºC maior que o descrito na chave de 

identificação proposta, e a 30 ºC um crescimento menor, além 

de outras variações. Segundo os autores, essas diferenças 

ocorrem devido a variações intraespecíficas da cepa. Pode-se 

inferir então que o mesmo ocorra com a cepa URM 301 usada 

nesse estudo.  

 Criseo et al. (2008) descreve um caso de isolado de 

Sporothrix schenckii que, após diversos repiques, perdeu a 

habilidade de converter à forma filamentosa, mesmo em 

temperatura ambiente.  
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 No nosso estudo observamos que, apesar do tempo de 

estocagem ser bastante longo (desde 1955), não foram 

observadas alterações morfofisiológicas relevantes, apesar de 

não haver sido testada a capacidade de conversão de fase da 

cepa 

 Mesmo havendo concordância entre as identificações 

fenotípicas e genotípicas no presente estudo, não se pode 

apenas considerar a chave fenotípica como única ferramenta 

de identificação para fungos do gênero Sporothrix, uma vez que 

alguns estudos mostram alguma discrepância entre as 

ferramentas, ou mesmo a chave fenotípica não se apresenta 

suficiente para obtenção de uma identificação fidedigna 

(OLIVEIRA et al., 2011). No entanto, a análise fenotípica se faz 

necessária com vias a se obter as características fisiológicas de 

uma determinada cepa. 

 A análise no BLAST comparando as sequências do gene 

CAL na base de dados do GenBank NCBI com as sequências 

de DNA obtidas da cepa URM 301 identificou essa amostra 

como S. mexicana, com 100% de correspondência, o que 

demonstra a capacidade descritiva do gene CAL em relação às 

espécies do gênero Sporothrix como descrito nos trabalhos de 

Marimon et al. (2007; 2008a) e Rodrigues et al. (2016).  

 A figura 4 mostra a árvore filogenética dos isolados 

baseada na reação de PCR do gene CAL. Os altos valores de 

bootstrap dão um suporte robusto à análise filognética da cepa. 

O filograma construído em nosso trabalho mostra o 

agrupamento de S. mexicana, S. chilensis e S. pallida 

compondo o Complexo S. pallida, e o agrupamento de S. 

globosa, S. brasiliensis e S. schenckii compondo o clado clínico.  
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Figura 4. Filograma gerado pelo método de Máxima 
Verossimilhança atrvés de software Mega 7.0, destacando o 
posicionamento filogenético da cepa URM 301, próximo à 
sequências de Sporothrix mexicana do GenBank. Os clados 
estão suportados por altos valores de bootstrap.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valeriano 2018 

 

No trabalho de de Beer et al. (2016) a análise das 

relações de parentesco evolutivo de Sporothrix spp. revelou 

esse grupo como monofilético, dividido em seis complexos de 

espécies crípticas, onde S. mexicana encontra-se inserido no 

Complexo S. pallida, o qual encontra-se posicionado no clado 

ambiental.   

A separação dessas espécies em diferentes clados foi 

sugerida anteriormente por Zhou et al. (2014), onde, analisando 

filogeneticamente 124 isolados clínicos e ambientais de 
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Sporothrix e Ophiostoma de diferentes países, a partir da região 

ITS, observou acentuada separação entre espécies de etiologia 

clínica e de origem ambiental, com amostras originárias de 

animais e humanos concentrando-se nas espécies S. schenckii, 

S. brasiliensis, S. globosa e S. luriei. 

A metodologia de sequenciamento parcial do gene CAL 

é ainda a ferramenta de identificação genotípica do gênero 

Sporothrix mais utilizada (RODRIGUES et al., 2014; KANO et 

al., 2015; NGUBANE et al., 2018). A calmodulina é uma 

proteína presente em diversos fungos patógenos de plantas e 

animais, e que está relacionada ao crescimento hifal, 

patogênese e virulência, a partir da interação com o cálcio, 

ativando o heterodímero calcineurina (JUVADDI; LAMOTH E 

STEINBACH, 2014).  

Com vistas a descrever o perfil genético populacional de 

espécies de Sporothrix, Rangel-gamboa et al. (2015) 

verificaram a ocorrência de polimorfismos em sequências 

parciais de Sporothrix sp. codificadoras de calmodulina 

depositadas no GenBank. Analisando 322 dessas, foi verificada 

a ocorrência de 148 sítios polimórficos, correspondendo a 55 

haplótipos. O mesmo estudo sugere ainda que S. mexicana e 

S. pallida compartilham de um ancestral em comum. 

Como demonstrado em Arrillaga-Moncrief et al. (2009), 

Sporothrix mexicana é uma espécie de baixa patogenicidade, 

com poucos relatos de esporotricose causada por essa espécie, 

o que condiz com seu posicionamento filogenético no clado 

ambiental.  

Pode-se concluir então que, a análise genotípica aqui 

descrita encontra respaldo nesses estudos, reforçando a 

ocorrência de grupos de espécies de Sporothrix posicionadas 
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filogeneticamente em clados distintos, com S. mexicana 

estando evolutivamente próxima a S. pallida.  

  Os resultados dos testes de sensibilidade antifúngica 
encontram-se descritos na Tabela 3. As cepas padrão 
apresentaram um perfil de resistência não divergente do 
apresentado por Sporothrix mexicana para aos antifúngicos 
padrão.  
 
Tabela  3. Atividade antifúngica de Itraconazol (ITC) e Anfotericina B (ANFO. B) 

frente à amostra Sporothrix mexicana URM 301 estocada na Coleção de Cultura 

URM. 
  Compostos e valores de CIM 

em μg.mL-1 

ISOLADO 
 

ESPÉCIE ITC ANFO. B 

URM 301 
 
 

ATCC 90028 
 
 

ATCC 22019 
 

Sporothrix mexicana 
 

 
Candida albicans 

 
 

C. parapsilosis 

1 
 

 
0,25 

  
 

0,125 

0,5 
 
 

Crescimento em 
todos os poços 

 
0,125 

 Fonte: Valeriano (2016) 

 

Esse resultado contribui ainda mais para demonstração 

da eficácia destes fármacos, visto que o padrão de resistência 

apresentado pelas cepas padrão são condizentes com o que 

apresenta o guideline CLSI M27-A3, em relação ao itraconazol 

e à anfotericina B. 

Segundo o guideline, a variação nas CIM para fungos 

filamentosos não-dermatófitos está agrupado entre 0,5 e 2 

µg/mL para anfotericina B. Para itraconazol, o guideline 

determina que CIM´s maiores que 8 µg/mL indicam resistência 

do isolado. As concentrações inibitórias mínimas (CIM) obtidas 

para itraconazol e anfotericina B foram de 0,5 e 1 μg.mL-1 
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respectivamente. Em estudo multicêntrico, Espinel-Ingroff 

(2017), conseguiram estabelecer valores de cutoff 

epidemiológicos para S. schenckii e S. brasiliensis em relação 

a fármacos de escolha no tratamento da esporotricose, porém 

não conseguiram obter o mesmo resultado para S. mexicana. 

Podemos considerar que a cepa mostrou-se sensível a 

esses fármacos, baseados nos valores estabelecidos pelo 

documento CLSI M38-A2 (2008) para o tratamento de micoses 

causadas por fungos filamenstosos.  

Esse resultado diverge de Marimon et al. (2008b), onde 

S. mexicana apresentou resistência a itraconazol (32 µg/mL) e 

anfotericina B (range 16-32 µg/mL).  

Em Dias et al. (2011) a CIM apresentada por itraconazol 

frente a S. mexicana também foi de 32 µg/mL, e em Rodrigues 

et al. (2014) apresentou range entre 2 e 16 µg/mL frente três 

cepas testadas. Nesse último, anfotericina mostrou-se pouco 

eficiente, com CIM variando entre 8 e 16 µg/mL. Há de se 

considerar que nesses estudos foram utilizadas poucas cepas 

de desta espécie, sendo difícil estabelecer um padrão de 

resistência desta aos antifúngicos testados nesse trabalho. 

Além disso, variações intrínsecas dessas cepas podem 

condicionar diferentes padrões de resistência.  

Diante desse cenário, faz-se necessário mais estudos 

visando estabelecer estes padrões para Sporothrix mexicana 

apesar de sua baixa patogenicidade, considerando tratar-se de 

uma espécie que pode vir a ser um agente da esporotricose, 

como já descrito na literatura. 

 

CONCLUSÕES  
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 A identificação polifásica dessa amostra como Sporothrix 

mexicana, através de ferramentas atuais, permitirá a 

requalificação do acervo de amostras da Coleção de Culturas 

URM, uma vez que a cepa por ser antiga (1955) e ter sido 

identificada através de metodologias clássicas, estava 

identificada como Sporotrichum schenckii, táxon que já não é 

mais considerado válido. Este fato é extramente significativo 

para o estudo  da micologia no Brasil, uma vez que esta coleção 

de culturas de fungos apresenta grande representatividade por 

ser uma das mais antigas e pelo seu grande acervo, além de 

sua qualificação ISO.  

 A identificação molecular através da metodologia de 

sequenciamento parcial do gene CAL ainda é uma das 

ferramentas mais confiáveis e reprodutíveis no que diz respeito 

ao gênero Sporothrix e os clados no qual esse gênero se divide.  

 A análise filogenética do gene CAL obtido da amostra 

URM  301 reforça a divisão do gênero Sporothrix em clados, 

evidenciada em estudos prévios. 

 Estudos futuros devem ser realizados no sentido de se 

obter um maior esclarecimento no que diz respeito ao perfil de 

sensibilidade de Sporothtix mexicana aos fármacos de escolha 

no tratamento da esporotricose.  
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RESUMO: Os papilomavírus humano (HPVs) são vírus que 
causam lesões nos tecidos cutâneos e mucosos, com genoma 
constituído por genes que originam proteínas virais regulatórias 
(E1, E2, E4, E5, E6 e E7) e estruturais (L1 e L2), bem como de 
uma região não codificante. Esses constituintes são essenciais 
à invasão, multiplicação e desenvolvimento da infecção, que 
pode ser causada por subtipos de baixo ou alto risco (hrHPV) 
(carcinogênicos). A resposta imunológica do hospedeiro é 
primordial na progressão ou regressão da infecção, envolvendo 
células e intervindo na expressão de citocinas. O câncer 
cervical é o mais pertinente dentre os tipos causados pelo 
hrHPV, principalmente em regiões de baixa e média renda, 
como o Brasil. As principais formas de prevenção desse tumor 
são a realização de exames citológicos periódicos, Papanicolau 
e a vacinação profilática. Dada a distribuição e relevância 
mundial do HPV buscou-se compendiar o conhecimento atual 
sobre o HPV, com o objetivo de esclarecer os processos 
infecciosos e imunológicos relacionados e imunoterapias 
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disponíveis. O estudo das proteínas virais possibilitou a 
produção de vacinas mais baratas e com menores efeitos 
adversos, porém ainda são necessários estudos para a 
aplicação em humanos. Ademais, governo e sociedade devem 
conscientizar a população em geral sobre a importância da 
vacinação e dos exames clínicos oferecidos para redução do 
quadro estabelecido pelo HPV e o câncer cervical. 
Palavras-chave: HPV, Carcinogênese, Imunoterapia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Infecções por agentes carcinogênicos são responsáveis 

por cerca de 25% dos casos de câncer em países de baixa e 

média renda (WHO, 2018a). Dentre os dez agentes infecciosos 

que são classificados como carcinogênicos para humanos, seis 

são vírus: da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C (HCV), vírus 

Epstein–Barr (EBV), herpesvírus humano tipo 8 (HHV-8), vírus 

linfotrópico da célula T humana tipo 1 (HTLV-1), e o 

papilomavírus humano (HPV; tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, e 59 — conhecidos coletivamente como tipos de 

alto risco). Este de maior importância na América, África e 

Oceania (PLUMMER et al., 2016), representando um grupo de 

vírus (mais de cem tipos) extremamente comum no mundo 

transmitido, sobretudo, por via sexual (WHO, 2018b). 

         Em 2012, o HPV foi a segunda maior causa de cânceres 

gerados por agentes infecciosos entre ambos os sexos no 

mundo (29,4%), ficando atrás apenas da Helicobacter pylori 

(35,7%). Expresso mais significativamente na população 

feminina. Na América do Sul, ocupa o primeiro lugar (48,5%) 

(PLUMMER et al., 2016). No Brasil, estudos realizados pelo 

Ministério da Saúde estimaram que 54,6% dos casos de HPV 
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ocorrem na população brasileira na idade entre 16 a 25 anos, 

com 38,4% apresentando tipos de alto risco para o câncer, 

sendo que Salvador exibiu o maior índice (71,9%) e Recife, o 

menor (41,25%) (DANTAS, 2017). 

         Diversos tipos de cânceres estão relacionados ao HPV, 

como: câncer do ovário, câncer do corpo do útero, câncer do 

colo do útero, câncer de cólon e reto, câncer da cavidade oral, 

câncer de laringe (INCA, 2018a), câncer de vulva, câncer de 

vagina e câncer de pênis (WHO, 2018b). Os cânceres de cólon 

e reto, do colo do útero e do corpo do útero são os mais 

relevantes mundialmente, ocupando, respectivamente, 3º, 8º e 

15º lugar na estimativa de novos casos em 2018, englobando 

ambos os sexos e todas as idades (WHO, 2018c). No Brasil o 

panorama muda pouco, sendo os cânceres de cólon e reto, do 

colo do útero e da cavidade oral os mais expressivos, 

respectivamente 3º, 6º e 7º lugar nas estimativas de novos 

casos para 2018-2019 (INCA, 2018a). 

         O câncer do colo do útero (ou cervical) (INCA, 2018b) foi, 

em 2012, o segundo câncer mais comum em mulheres de 

regiões menos desenvolvidas; responsável por 

aproximadamente 270.000 mortes, 85% destas em países de 

pequena e média renda (WHO, 2018b). 

         Dada a distribuição e relevância mundial do HPV e seu 

destaque como agente infeccioso carcinogênico no Brasil, 

atingindo principalmente a população mais jovem, 

independente do sexo, o presente trabalho tem como objetivo 

compilar as informações conhecidas sobre esse vírus, seus 

mecanismos de ação e desenvolvimento da doença, com 

enfoque no câncer cervical, a resposta imune no combate à 

infecção e imunoterapias existentes, buscando ampliar a 

compreensão referente ao funcionamento e dinâmica do HPV. 
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METODOLOGIA 

 

Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica 

descritiva, limitada às obras e estudos publicados entre 2013 e 

2018, em inglês e português. Foram utilizados vários portais 

nacionais e internacionais, como o do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), Instituto Oncoguia, Ministério da Saúde, Cancer 

Research UK (CRU), Center for Disease Control and Prevention 

(CDC) e World Health Organization (WHO); artigos e revistas 

científicas de plataformas online, como Science Direct e Wiley 

Online Library, dissertações e livros; e fontes de notícia sobre 

eventos e ocorrências atuais referentes ao Papilomavírus 

Humano (HPV). 

 

DISCUSSÃO 

 

Genoma viral e processo infeccioso 

 

         Os papilomavírus humano (HPVs) são vírus de DNA fita 

dupla que causam lesões nos tecidos cutâneos e mucosas, 

possuindo afinidade pelo tecido escamoso estratificado em 

regiões anatômicas distintas (e. g. regiões anogenital, trato 

aerodigestivo, pele não-anogenital e olho). Compreendem uma 

família com cinco gêneros que apresentam em seu genoma 

uma região precoce (E), que codifica as proteínas virais 

regulatórias, uma região tardia (L), que codifica proteínas virais 

estruturais, e uma região não codificante essencial ao ciclo de 

vida viral (NGUYEN; RAMÍREZ-FORT; RADY, 2014). 

         Esses vírus necessitam alcançar a camada epidérmica 

basal para efetivar a infecção, adentrando a célula e 
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desmontando o capsídeo viral. Para efetuar o processo 

infeccioso, proteínas virais como L2 medeiam a transferência 

do genoma viral para o núcleo da célula hospedeira, enquanto 

que E1, E2, E4 e E5 medeiam a replicação sincronizada deste 

com o DNA da célula. No entanto, em neoplasias cervicais de 

alto grau a integração do genoma viral ao hospedeiro se dá pela 

ruptura do quadro de leitura aberta de E2. E6 e E7 

(oncoproteínas), antes suprimidas por E2, inibem as vias 

supressoras de tumores Rb e p53. O ciclo de vida viral se 

encerra com o empacotamento do genoma viral, seguido do 

recrutamento de L2 mediado por E2 para as regiões de 

replicação, a expressão de L1 e a montagem do capsídeo 

icosaédrico no núcleo (NGUYEN; RAMÍREZ-FORT; RADY, 

2014). 

A proteína E1 está diretamente envolvida com a 

replicação do plasmídeo, enquanto que E2 funciona apenas 

como um auxiliar na replicação e manutenção dele 

(ROSENBLATT, 2018). Sendo capaz de controlar a transcrição 

de outros genes como E6 e E7, tendo atividade sobre o gene 

inibidor tumoral p53. Além disso, está envolvida em três funções 

principais do ciclo de vida do HPV: regulação dos níveis de 

outros produtos do genoma, recrutamento da E1 para a origem, 

melhorando a replicação do DNA e por fim, realização da 

entrega do genoma viral às células filhas durante a divisão da 

célula hospedeira (BOLHASSAMI, 2018).  

   A E4 apresenta vários efeitos no comportamento e 

organização celular, incluindo a supressão da síntese de DNA 

por meio da inibição da transição do ciclo celular G2-M e pela 

promoção de apoptose pela alteração da função mitocondrial. 

(BOLHASSAMI, 2018). A E5 é uma proteína pequena de 

localização membranar, encontrada predominantemente no 
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retículo endoplasmático, participa da regulação do crescimento 

celular, não sendo expressa em cânceres HPV-positivos, 

devendo contribuir apenas para as etapas iniciais da 

carcinogênese (LIMA et al, 2013). 

    O E6 é um dos primeiros genes expressos na infecção 

do HPV e este possui um papel importante na imortalização 

celular. Ele sozinho não é capaz de imortalizar células HFK 

(queratinócitos humanos primários), agindo em conjunto com a 

proteína E7 (RAPAPPORT, 2018). A E7 é uma proteína ácida, 

que apresenta três regiões conservadas conhecidas como: 

CR1, situada na porção N-terminal; CR2, que contém um 

motivo LXCXE; e CR3, que contém um domínio do tipo zinc 

finger com dois motivos CXXC na porção C-terminal. 

Talvez a função mais relevante da E7 dos HPVs de alto 

risco é sua habilidade de se ligar e promover a degradação via 

proteassomo de membros da família Rb, tais como: proteína 

pRb (proteína do retino-blastoma), p107 e p130. Esse efeito 

resulta na liberação de fatores E2f, que transitivam diversos 

genes relacionados com a transição da fase G1/s do ciclo 

celular, suprimindo o controle exercido, sobretudo, pela pRb 

hipofosforilada nessa etapa do ciclo. Notavelmente, o motivo 

LXCXE é necessário para a ligação da E7 à pRb; no entanto, 

os resíduos essenciais para a degradação da pRb estão 

localizados na região N-terminal (TOMAIC, 2016). 

Os genes tardios “L - late”, designados de L1 e L2, são 

responsáveis pela codificação das proteínas da cápside viral 

(L1 e L2 respectivamente), sendo a L1 designada por “proteína 

major” por apresentar 83% das proteínas do vírus e ser a 

responsável pela adesão do vírus à camada basal da célula 

epitelial. A L2, proteína “minor”, intervém no transporte de L1 

para o núcleo da célula. Existem ainda regiões não 
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codificadoras ou regiões de regulação/controle (LCR - long 

control region, NCR - non coding region e URR - upstream 

regulatory region), que têm a função de separar, regular e 

controlar os genes precoces e tardios, E e L. (BARROSO et al., 

2014; JORGENSEN et al., 2015). 

 

Ciclo de vida do HPV e evolução para o câncer 

 

 As únicas células capazes de passar por divisão celular 

no epitélio escamoso, da pele, são as células basais. 

Consequentemente, o HPV deve primeiramente infectar essas 

células para permitir o estabelecimento de uma infecção 

persistente. Células no epitélio basal consistem de células 

troncos e células transitórias amplificadoras. Portanto, para 

uma infecção de HPV ser persistente e mantida, as células 

tronco epiteliais na camada basal devem ser infectadas (KNIPE; 

HOWLEY, 2013); tal infecção ocorre principalmente por meio 

de feridas que expõem camadas epiteliais inferiores. 

Adicionalmente, células localizadas na zona de transformação 

escamo-colunar no colo do útero e no ânus foram comprovadas 

como sendo particularmente acessíveis e vulneráveis a 

infecções pelo HPV (HERFS et al., 2013). 

 Os vírions se ligam inicialmente a proteoglicanos de 

heparano sulfato (HSPGs) via L1, o que serve como uma 

ligação primária, nos receptores de células basais ou na 

membrana basal exposta, resultando em trauma epitelial 

(SCHAFER et al., 2015). Essa adesão de L1 a HSPGs induz 

mudanças conformacionais no capsídeo viral, culminando na 

perda de afinidade do receptor primário e a transferência do 

vírus para um receptor de entrada (ainda não foi muito bem 

caracterizado). Após esse evento, a porção amino terminal da 
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proteína L2 é exposta, deixando-a suscetível à clivagem pelas 

proteases relacionadas à furina, o que é um evento necessário 

para a infecção de alguns HPVs (CRUZ et al., 2015). A 

internalização dos capsídeos da superfície celular pode 

demorar de duas a quatro horas, com alguns capsídeos 

permanecendo na superfície mais do que outros (HARDEN; 

MUNGER, 2016). 

A endocitose viral ocorre por um mecanismo similar à 

macropinocitose, que é independente de clatrina e caveolina 

(SCHELHAAS et al., 2013). Vírions então trafegam pelo sistema 

endosomal, onde eles passam por mais mudanças estruturais, 

o que resulta no desenvelopamento parcial do vírus (DAY, 

2014). Durante esse desenvelopamento, endossomos 

acidificados e ciclofinina B auxiliam na dissociação de L1 do 

complexo genoma viral/L2, e L1 é enviada para a degradação 

lisossomal. A menor proteína do capsídeo, L2, participa na 

entrega do genoma viral do endossomo cedo para o complexo 

de golgi, por meio de interações com o complexo retromero 

(POPA et al., 2015). Mais especificamente, L2 associada à 

nexina 17 permite ao complexo genoma viral/L2 escapar de 

compartimentos endossomais. Essa interação é conservada em 

múltiplos tipos de HPV e é essencial para a infecção viral. L2 

também interage diretamente com a nexina 27, outro membro 

do complexo retromero hospedeiro, para auxiliar no tráfego viral 

(BERGANT; BANKS, 2015).  

Os movimentos do vírus pelo citoplasma até o núcleo 

provavelmente ocorrem por meio de microtúbulos ou pela 

associação de L2-vesículas associadas, com as cadeias leves 

da proteína motora dineína. A entrada do genoma viral no 

núcleo requer a mitose e esse processo é mediado por L2; 

seguido pela entrada no núcleo, L2 e o genoma viral localizam 
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os domínios ND10, que é um passo crítico no estabelecimento 

da infecção e permite a transcrição do genoma viral (HARDEN; 

MUNGER, 2016). 

 Após a infecção, à amplificação inicial do genoma ocorre, 

primeiramente, para a manutenção do genoma viral no núcleo 

da célula basal epitelial infectada. O DNA viral, então, é mantido 

nas células basais epiteliais como uma cópia estável do 

plasmídeo ou epissomo. E1 e E2 estão entre as principais 

proteínas virais a serem expressas neste momento. Acredita-se 

que a amplificação inicial requer E1 e E2, na qual E1 pode não 

ser necessária, já que nesse momento as cópias virais 

alcançaram um número de 50-100 cópias. Enquanto isso, o 

número de cópias no epissomo é aproximadamente 200 por 

célula. O genoma viral replica uma vez por ciclo celular, em 

média, na fase S do ciclo celular, o que assegura uma infecção 

persistente das células basais. Nessa fase “latente” do ciclo de 

vida viral, o genoma do HPV persiste, podendo se manter no 

corpo do indivíduo por vários anos ou décadas (DOORBAR et 

al., 2015). 

A replicação vegetativa do DNA viral ocorre em células 

diferenciadas do epitélio escamoso. Duas proteínas do HPV, E1 

e E2, estão ativamente envolvidas na replicação viral do 

genoma. E1 é a única enzima viralmente codificada, e funciona 

como uma helicase dependente de ATP (BERGVALL et al., 

2013). E1 se liga a sequências na origem de replicação, com 

baixa afinidade. E2 estabiliza E1 ao se ligar na origem de 

replicação, ao interagir com sequências ACCN6GGT 

adjacentes à origem, resultando em alta afinidade de ligação do 

complexo E1/E2 à origem de replicação (MCBRIDE; 2013). 

Todavia, HPVs são capazes de ativar a maquinaria celular de 

replicação do DNA para permitir a síntese vegetativa viral do 
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DNA, com o auxílio das proteínas E6 e E7 (HARDEN; 

MUNGER, 2016). 

E6 e E7 contribuem para o ciclo de vida viral ao modificar 

o ambiente celular para permitir à amplificação do genoma viral, 

em particular das células nas camadas basais e parabasais, 

ocasionando um aumento no tamanho da área inicial infectada 

(KLINGELHUTZ et al., 2013). As proteínas E6 de HPV de alto 

risco inativam o fator supressor tumoral p53 ao encaminhar ele 

para degradação proteassomal, pela associação de uma ligase 

de ubiquitinina E3 (UBE3A). Essa ação bloqueia as atividades 

antiproliferativas e pró-apoptóticas do p53 em resposta ao dano 

no DNA e estresse celular, ocasionados pela entrada anormal 

na fase S do ciclo celular.  

Para completar o ciclo de vida viral é necessário a 

expressão de L1 e L2 para permitir o empacotamento do 

genoma. O empacotamento do genoma viral envolve um 

mecanismo de determinação de tamanho e é específico para 

certas sequências. A maturação das partículas virais ocorre nas 

camadas superiores de células terminantemente diferenciadas 

do epitélio escamoso, onde partículas são expostas ao 

ambiente oxidativo. HPVs não são líticos e a liberação viral 

ocorre devido à perda normal da integridade nuclear e 

citoplasmática, por causa da diferenciação terminal do 

queratinócito infectado (KNIPE et al., 2013). E4 também pode 

contribuir para a liberação do virion ao se ligar aos filamentos 

de citoqueratina e alterar sua estrutura (DOORBAR; 2013). 

 

Câncer cervical 

 

Os cânceres associados ao HPV frequentemente 

representam infecções não produtivas nas quais as proteínas 
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virais estão expressas, mas nenhum vírus infeccioso é 

produzido. Isso ocorre devido à desregulação da expressão do 

genoma viral, podendo ser ocasionada pela integração do 

genoma em lesões de alto risco, o que ocasiona na expressão 

de apenas duas proteínas virais: E6 e E7. Além disso, esses 

eventos de integração ocasionam a deleção de E2, que codifica 

um repressor transcricional E6/E7 e provoca aberrações 

cromossomais, que incluem amplificações, deleções e/ou 

translocações (AKAGI et al., 2014). 

Segundo a Federação Internacional de Ginecologia e 

Obstetrícia (FIGO, 2017), o câncer cervical possui 

apresentação clínica e padrão de crescimento variável. 

Podendo ser polipóide (aparência totalmente lisa e tamanho 

exacerbado); papilomatoso (aparência de verrugas) ou 

fungóide (liso, com manchas que remetem à micose), podendo 

ainda se apresentar na forma de plano (se desenvolve apenas 

na camada superior de células) ou ulcerado (são profundos e 

tendem a ter um pior diagnóstico) (ONCOGUIA, 2015). 

 Com o crescimento e a expansão local do câncer 

ocorrerá o seu deslocamento para dentro do corpo do útero 

(parte superior) e para a parte inferior da vagina, ou ainda, para 

as partes laterais dos anexos pélvicos. Podendo alcançar 

órgãos adjacentes como bexiga ou reto, causando sua 

expansão metastática atingindo o fígado e outros órgãos 

distantes. O envolvimento dos linfonodos pélvicos ocorre 

precocemente na doença e está associado com pior 

prognóstico (EUROCYTOLOGY, 2017).  

Em relação aos tipos de HPV que se tem conhecimento, 

eles podem ser divididos, de forma geral, em 2 grupos: Baixo-

Risco: Existem cerca de 12 tipos de HPV que são chamados 

de Baixo-risco, pois não se tem conhecimento de causarem 
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câncer cervical, mas podem causar verrugas genitais que 

geram poucas alterações no colo do útero. Esses tipos são 

conhecidos pelos números 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 

73 e 81. Tipos 6 e 11 estão ligados à cerca de 90% das verrugas 

genitais e são os mais comuns (ACS, 2017a). E Alto-Risco: 

Existem 15 tipos de HPV de alto risco (hrHPV), sendo 

justamente aqueles que ocasionam a formação de células 

anormais no colo do útero, que podem se desenvolver em 

câncer cervical se não forem removidas. Desses, 13 tipos são 

conhecidos pelos números 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59 e 68. Os tipos 16 e 18 são os mais recorrentes, pois são 

eles que causam cerca de 70% dos casos de câncer de colo de 

útero. (ACS, 2017a; SASLOW et al., 2014). 

Atualmente, outra classificação dos estágios do câncer 

cervical, reconhecida pela Sociedade Americana do Câncer 

(ACS), é o sistema de ranqueamento do comitê adjunto 

americano sobre o câncer (AJCC), conhecido como TNM , esse 

sistema é baseado em 3 pontos de análise: T: Descreve o quão 

longe o tumor principal (primário) cresceu no colo do útero e se 

cresceu para tecidos próximos. N: Indica se o câncer se 

espalhou para os linfonodos próximos ao colo do útero (um 

dos primeiros locais para onde os tumores se espalham). M: 

Indica se o câncer se espalhou (entrou em metástase) para 

sítios distantes, como outros órgãos ou linfonodos, que não 

estão próximos ao colo do útero (ACS, 2017b). 

Os números e letras após T, N e M fornecem mais 

detalhes sobre cada um desses fatores. Quanto maior o 

número, mais avançado está câncer e quanto mais baixo o 

número, menos o câncer se espalhou. Uma vez que as 

categorias de T, N e M de uma pessoa forem determinadas, 

essa informação é combinada com um processo chamado 
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agrupamento de estágios para fornecer um estágio médio. 

Esses estágios, no câncer cervical, variam dos números I (1) a 

IV (4), sendo o estágio IV o tipo de câncer mais avançado (ACS, 

2017b). 

 

Imunologia do HPV 

 

A infecção por hrHPV promove a migração de células 

imunes para a derme. Na epiderme escamosa, macrófagos, 

células de Langerhans (LC), linfócitos T, células dendríticas 

(DC), células naturais killer (NK) e linfócitos B desempenham 

papéis importantes durante a resposta imune à infecção. A 

infecção pelo hrHPV pode fazer com que o sistema imunológico 

se torne mais tolerante, criando assim um microambiente 

suscetível a infecções posteriores e facilitando a progressão da 

neoplasia intraepitelial cervical (NIC) (STANLEY; STERLING, 

2014).  

O hrHPV possui um longo período de latência. Sua 

duplicação e montagem não causam citólise ou a morte 

citopática das células do hospedeiro, reduzindo 

consideravelmente a exposição do antígeno viral ao sistema 

imune e por consequência, não ocasionando inflamação 

(STANLEY; STERLING, 2014; ASHRAFI; SALMAN, 2016). O 

hrHPV ainda inibe a síntese de interferon (IFN), através das 

oncoproteínas E6 e E7, nas células Natural Killer (NK), 

interferindo nas vias de sinalização dos IFNs (CROSBIE et al., 

2013). Com isso, impede que ocorra o recrutamento de 

leucócitos e macrófagos para o local da infecção, dificultando 

sua eliminação (ASHRAFI; SALMAN, 2016). 

Uma forma de escape do HPV ao sistema imune é a 

redução dos níveis de MHC de classe I nas células infectadas, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DCrosbie%2520EJ%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D23618600&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhiwoNtP_32mxu3bu6a1A2tJ2wS9gQ
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comprometendo a função dos linfócitos T citotóxicos (CTL) no 

processo de apoptose celular. O sistema imune tenta reverter 

esse quadro com as células NK, que são capazes de verificar a 

ausência do MCH-I e causar apoptose (via granzima e 

perforina) nas células infectadas. Para evitar isso, o HPV é 

capaz de induzir o recrutamento de células T reguladoras (Treg) 

e interleucina 10 (IL-10) ou a produção de fator de crescimento 

transformante β (TGF-β), que terão ação pró-inflamatória, 

causando o controle negativo dos linfócitos T, fagócitos e 

células NK. Resultando no acúmulo ineficaz de linfócitos T CD4 

e CD8 nos estágios lI-III (fase de maior viremia) e não 

desencadeando a fase efetora da resposta imune, facilitando a 

proliferação e infecção do vírus nas demais células (ALVES et 

al., 2013; PIERSMA, 2013). 

Além disso, os queratinócitos cervicais neoplásicos 

(CPC) são o principal tipo celular na epiderme, com certas 

funções imunológicas, como a secreção de citocinas. A defesa 

imunológica inata comprometida em CPC é uma importante 

razão para a evasão da infecção por hrHPV da resposta imune, 

resultando em infecção viral persistente e desenvolvimento de 

lesões pré-neoplásicas (BEDOYA et al., 2013). 

 Na imunidade adquirida ocorre a ativação das células T, 

que são importantes na defesa contra patógenos intracelulares, 

principalmente os vírus. Células infectadas por vírus 

apresentam fragmentos das proteínas virais através da 

formação do complexo peptídico MHC de classe I em sua 

superfície e estes são reconhecidos pelos linfócitos T 

citotóxicos. As células T virgens são classificadas em duas 

grandes classes, de acordo com o correceptor em sua 

superfície: a das portadoras do correceptor CD8 e a das 

portadoras do correceptor CD4. Todas as células T CD8 se 
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diferenciam em células T CD8 citotóxicas, algumas vezes 

denominadas linfócitos citotóxicos ou CTLs (do inglês CD8 

cytotoxic T cells), que são capazes de matar células infectadas 

ou tumorais denominadas de células-alvo.  (JANEWAY, 2014; 

ABBAS, 2015). 

 Em infecções virais, a ativação das células T CD8 ocorre 

com o auxílio das células T CD4 efetoras. Essa última 

reconhece os antígenos apresentados pelas células 

apresentadoras de antígenos (APCs) e é capaz de ampliar a 

ativação dos T CD8 virgens, ativando as APCs. As moléculas 

B7 expressas pelas células dendríticas ativam, inicialmente, as 

células TCD4 para expressarem citocinas como a IL-2 e o 

ligante CD40. O ligante CD40L liga-se ao CD40 nas células 

dendríticas, emitindo um sinal adicional que aumenta a 

expressão de B7 e de 4-lBBL pelas células dendríticas, que 

fornecem coestimulação adicional para as células TCD8 

virgens. A IL-2 produzida pelas células TCD4 efetoras também 

atua como fator de crescimento para promover a diferenciação 

das células T CD8 (ABBAS, 2015). 

 Na imunidade inata as células dendríticas (DCs), como 

uma das importantes células imunes inata, reconhecem os 

padrões especiais de patógenos através dos TLRs e 

apresentam os antígenos das células T através das moléculas 

do MHC para iniciar a resposta imune antígeno-específica. Um 

alto nível de DCs estromal é geralmente associado à uma maior 

frequência de regressão de infecção. Acompanhadas da 

infecção por hrHPV, as DCs imaturas geralmente impedem a 

ativação de uma resposta imune correta pelos CTLs e facilitam 

a progressão da lesão. Há uma distribuição extremamente 

baixa ou ausência completa de DCs funcionais em pacientes 

com câncer cervical (STRICKLER et al., 2014). 
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 Há aumento da expressão de Foxp3+ Treg após a 

infecção por hrHPV. Tregs específicas para os antígenos E6 e 

E7 foram detectadas em linfócitos infiltrantes de alto grau de 

lesão intraepitelial escamosa. Tregs (células 

TCD4+/CD25+/Foxp3+) são as indutoras da tolerância 

imunológica. (STRICKLER et al., 2014). Existem vários 

mecanismos que contribuem para sua geração e recrutamento. 

Primeiramente, a ativação indevida da resposta imune induzida 

pela infecção por hrHPV oferece a possibilidade de tolerância à 

geração de células T. Em segundo lugar, a função imune inata 

enfraquecida provocada pelas NK infectadas cria um 

microambiente imunossupressor, promovendo a expansão de 

Treg específica para o HPV (STANLEY; STERLING, 2014). 

 

Diagnósticos e imunoterapias 

 

 O Brasil oferece, através do Sistema Único de Saúde 

(SUS), diagnósticos gratuitos por meio de exames clínicos e 

laboratoriais. Cada tipo de lesão apresentará um formato de 

diagnóstico diferente, sendo designadas lesões clínicas ou 

lesões subclínica: Lesões clínicas: podem ser diagnosticadas 

por meio do exame clínico urológico (pênis), ginecológico 

(vulva/vagina/colo uterino) e dermatológico (pele). Lesões 

subclínicas: podem ser diagnosticadas por exames 

laboratoriais, como: o exame preventivo Papanicolaou 

(citopatologia), colposcopia, peniscopia e anuscopia, e também 

por meio de biópsias e histopatologia para distinguir as lesões 

benignas das malignas. 

Atualmente as principais formas de prevenção do câncer 

cervical são a realização de exames citológicos periódicos, 

Papanicolau e a vacinação profilática de meninos e meninas 
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disponibilizadas recentemente pelo Ministério da Saúde 

(KAVATI, 2017). Dentre eles, o exame Papanicolau é a principal 

estratégia para a detecção de lesões precursoras de câncer 

cervical em mulheres, podendo ser realizado em postos de 

saúde da rede pública com profissionais capacitados, sendo 

considerado indolor, rápido e simples (INSTITUTO 

ONCOGUIA, 2016). 

Em relação às vacinas contra o HPV, existem hoje dois 

tipos de vacinas liberadas no mercado pela Food and Drug 

Administration (FDA) e pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), ambas profiláticas. A primeira vacina foi 

licenciada em 2006, denominada Gardasil® e produzida pela 

Merck Sharp Dohme, na qual as proteínas L1 do HPV 6, 11, 16 

e 18 (quadrivalente) são expressas nas células de leveduras 

Sacchoromyces cerevisiae. Já a Cervarix®, licenciada em 2008 

e produzida pela Glaxo Smith Kline, constituída pelas proteínas 

L1 de HPV 16 e 18 (bivalente) que são expressas em culturas 

de células de insetos SF9 (KAVATI, 2017). Em dezembro de 

2014, o FDA aprovou a Gardasil-9® (nonovalente), constituída 

de proteínas L1 de HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58 (CDC, 

2016).  

A vacina bivalente é aprovada no Brasil para meninas e 

mulheres a partir de 9 anos. A quadrivalente para meninas e 

mulheres de 9 a 45 anos e para meninos e homens de 9 a 26 

anos (BRASIL, 2017). Desde de 2014 cerca de 5,7 milhões de 

meninas de 9 a 15 anos foram imunizadas com as duas doses 

da vacina contra o HPV, o que corresponde à apenas 46% do 

total de meninas dessa faixa etária. A vacina só se tornou 

obrigatória para meninos em 2016 (BRASIL, 2017). 

No ano de 2017, o governo brasileiro investiu em 6 

milhões de doses da vacina contra o HPV esperando imunizar 
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cerca 7,1 milhões de adolescentes (BRASIL, 2017). Porém 

apenas 2,6 milhões foram imunizados com a primeira dose e 

911 mil com a segunda dose (O GLOBO, 2018). Atingindo a 

cobertura vacinal em meninas de 9-14 anos, cerca de 79,21% 

na primeira dose e 48,74% na segunda dose. E em meninos, 

43,8% na primeira dose (BRASIL, 2018). Segundo a revista 

Panorama Farmacêutico (2018), essa redução se deve ao 

crescente número de casos adversos relacionados às vacinas 

que, somado à falta de informação da importância da mesma, 

causa o não retorno dos adolescentes. 

Com o intuito de evitar tais efeitos, pesquisas de vacinas 

baseadas em proteínas recombinantes purificadas se mostram 

uma boa opção. Uma vez que estas apresentam todos os 

epítopos potenciais para o processamento de antígenos e 

ativação de células do sistema imunológico (PORCHIA, 2015). 

Em trabalhos realizados por Fernandes (2013), demonstrou-se 

que o uso de vacinas baseadas na proteína E7 do HPV se 

mostrou potencialmente benéfica no tratamento de lesões de 

colo uterino. Porchia (2015), demonstrou em suas pesquisas 

que a proteína gDE7 coadministrada ao poly(I:C) conferiu 

proteção antitumoral completa aos camundongos previamente 

desafiados, sendo capaz de induzir a ativação de linfócitos T 

CD8+ E7-específicos polifuncionais, citotóxicos e de fenótipo de 

memória efetora. Pesquisas ainda são necessárias para a 

aprovação dessas vacinas em humanos, uma vez que seu uso 

foi testado apenas em modelos murinos (FERNANDES, 2013). 

 

Vacinas baseadas em proteínas recombinantes 

purificadas se mostram uma boa opção para pessoas que 

possuem alergias. Estes apresentam todos os epítopos 
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potenciais para o processamento de antígenos e ativação de 

células do sistema imunológico (PORCHIA, 2015).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Apesar de o câncer cervical causado pelo HPV ser o 

segundo que mais atinge mulheres no mundo, as informações 

sobre a sua prevenção e cuidados não atinge toda a população. 

Esta ainda possui receios devido aos efeitos adversos 

causados pela vacinação contra o papilomavírus humano, 

recusando-se a buscar a unidade básica de saúde para o 

tratamento.  

O estudo das proteínas virais regulatórias (E1, E2, E4, 

E5, E6 e E7) e estruturais (L1 e L2) se mostrou de extrema 

importância para a produção de vacinas baseadas em proteínas 

recombinantes purificadas, como forma de opção para o 

barateamento das vacinas tradicionais, demonstrando menores 

efeitos adversos.  

Estudos ainda são necessários para a aplicação dessas 

novas vacinas em humanos, mas não devem ser a única 

preocupação no momento. Ainda é preciso que governo e 

sociedade, juntos, conscientizem a população em geral sobre a 

importância da vacinação e dos exames clínicos oferecidos, de 

forma gratuita, para só assim reduzir o quadro estabelecido pelo 

HPV e o câncer cervical. 
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RESUMO:Esse trabalho se propõe a apresentar a importância 
do descarte consciente de medicamentos a fim de minimizar as 
intoxicações ocasionadas pela ingestão inapropriada desses 
fármacos. Sabendo que a fácil acessibilidade dos 
medicamentos colabora com o estoque desses químicos em 
domicílios, o qual, é conhecido por “farmácias caseiras”, que 
podem atrair crianças devido às cores, cheiros e sabores que 
dispõem, sucedendo a danos à saúde humana e incentiva a 
pessoas predispostas a cometer tentativas de suicídio. O 
trabalho trata-se de uma revisão descritiva por meio de bases 
de dados como Scielo, LILACS e PubMed, para o qual foram 
selecionados 10 artigos de caráter quantitativos e exploratórios 
dos últimos 5 anos, relevantes ao tema de intoxicação 
medicamentosa de várias regiões do Brasil, além disso, foram 
excluídos os artigos que não quantificava os casos. Desse 
modo, foi observado o índice de intoxicações por medicamentos 
com prevalência no gênero feminino, assim como as 
ocorrências em várias faixas etárias, sendo perceptível o 
número crescente de casos de pessoas intoxicadas e 
internações. Portanto, observa-se que o conhecimento sobre o 
descarte consciente de medicamentos pela sociedade ainda é 
bastante escasso, tendo em vista que o armazenamento de 
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medicamento em casa tem favorecido os casos de intoxicações 
seja acidental ou intencional. 
Palavras-chave: Descarte de medicamentos. Intoxicações 
medicamentosas. Intoxicações domiciliares. Medicamentos 
vencidos.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos na indústria farmacêutica 

elevaram consideravelmente o número de medicamentos 

disponíveis para comercialização e consumo, viabilizando 

benefícios e melhorias à saúde da população. Porém, esse 

desenvolvimento industrial e a fácil acessibilidade desses 

fármacos permitiu a sociedade ter hábitos incorretos de 

consumo, armazenamento e descarte de medicamentos, o que 

vem gerando sérios problemas de saúde pública. 

O uso irracional de medicamentos, a inexitências de 

sistemas de venda fracionada e individualizada de 

medicamnetos, a distribuição de amostras grátis por parte dos 

laboratórios e a mídia, que fomenta o consumo e o abandono 

do tratamento, vem contribuindo de forma significativa para o 

acúmulo de grande quantidade de medicamentos sem utilidade 

nos domicílios, os quais posteriormente podem ser descartados 

em lugares inadequados ou ocassionarem sérios problemas a 

saúde ou até mesmo a morte das pessoas pela utilização 

indevida e desassistida pelos profissionais de saúde 

(ALENCAR et al., 2014; BUENO; WEBER; OLIVEIRA, 2009 

apud RAMOS et al., 2014, p. 150). 

Esse acúmulo de medicamento em domicílios resulta em 

fatores de risco para os residentes, favorecendo a 

automedicação e contribuindo para a intoxicação por uso 

indevido ou ingestão acidental. Uma outra possibilidade que  
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pode ocorrer com esses medicamentos acumulados nas 

residências é o descarte de foram inadequada, geralmente, 

junto aos resíduos domésticos, ou nas redes de esgotos e 

pluviais, o que pode acarretar danos irreversíveis ao meio 

ambiente, contaminando o ecossistema e prejudicando também 

a saúde do homem (VELOSO, 2014; OLIVEIRA et al., 2017). 

Geralmente as intoxicações são originadas devido à 

ingestão de dosagens elevadas de medicamentos, podendo ser 

uma exposição acidental ou por abuso, tentativa de suicídio ou 

homicídio. Considerando todo o universo de intoxicações das 

leves às graves, as mais comuns são as provocadas por 

medicamentos, principalmente os antipsicóticos (SILVA et al., 

2011 apaud NUNES et al., 2017 ). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os 

hospitais gastam de 10 a 40% de seus orçamentos em 

complicações causadas pelo mau uso de medicamentos e que 

poderiam ter sido evitadas com campanhas de educação e 

orientação em saúde (TAKAHAMA, 2013). 

 De acordo com Mendes (2017 apaud Sipes IG, 2006) as 

intoxicações pela ingestão de medicamentos podem ser 

classificadas em aguda e crônica, que podem causar quadro 

clínico leve, moderado ou grave dependendo da exposição. 

Geralmente os casos mais leves são decorrentes de um único 

contato e podem acontecer mais de uma vez, enquanto que os 

casos crônicos acontecem por um ou mais agente tóxico, em 

um período prolongado e doses acumulativas.  

Em seus estudos Mendes (2017), ainda menciona que o 

Ministério da Saúde criou o Sistema Nacional de Informações 

Tóxico-Farmacológico (SINITOX), com o objetivo de divulgar a 

maior quantidade de informações toxicológicas e 

farmacológicas, para gerar conhecimento sobre os efeitos 
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tóxicos de agentes químicos e quais populações estão mais 

expostas. 

O Sistema Nacional de Informações Toxicológicas 

(SINITOX) publicou estatísticas referentes aos casos de 

intoxicação registrados pelos Centros de Assistência e 

Informação Toxicológica (CEATOX), onde afirma que o 

medicamento continua sendo o principal agente tóxico 

responsável por casos de intoxicações em humanos desde o 

ano de 1994, de acordo com (OLIVEIRA et al., 2017). 

O Brasil ocupa a quinta posição entre os países que mais 

consomem medicamentos em todo o mundo, sendo o primeiro 

lugar da América Latina (IURAS et al., 2016). O uso 

desnecessário, assim como a utilização de medicamentos em 

situações contra indicadas, pode trazer sérios danos à saúde, 

como intoxicações medicamentosas, fazendo com que no 

Brasil, assim como em diversos países, o medicamento seja o 

principal agente tóxico causador de intoxicações humanas 

(BERTOLDI et al., 2004 apud NUNES et al., 2017). 

Essa situação de exposição desnecessária aos 

medicamentos em desuso no dominícilio é agravada no Brasil 

pela inexistência de um programa de recolhimento desses 

medicamentos vencidos e pelo desconhecimentos da 

população a cerca dos riscos de se manter medicamentos em 

desuso ou vencidos em suas residencias (SOUZA; 

FALQUETO, 2015). 

A falta de conhecimento e de orientação por parte do 

poder público ocasionado pela falta de políticas educacionais 

voltadas para o descarte adequado de medicamentos, são as 

principais causas dessa prática de forma inadequada. De 

acordo com a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), ficou 
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estabelecido que o setor produtivo, os usuários e o poder 

público têm responsabilidade compartilhada na destinação 

correta dada aos produtos e aos bens de consumo, ao final de 

sua vida útil (BRASIL, 2010). 

De acordo com os dados bibliográficos encontrados não 

há no Brasil regulamentação efetiva para o descarte dos 

resíduos de medicamentos domiciliares. Os potenciais de riscos 

ambientais e danos à saúde pública aumentam a importância 

da implementação de medidas de gerenciamento e tratamento 

destes resíduos. Nesse contexto, destaca-se o uso de sistemas 

de gestão ambiental e a implantação da logística reversa 

(ANVISA, 2013; SILVA et al., 2014). 

A logística reversa (LR) é um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outra destinação (VELOSO, 2014). 

 Medicamentos descartados em vasos sanitários irão 

para rede de esgotos que dissolvem na água produzindo uma 

mancha tóxica que segue para estação de tratamento, 

agravando a poluição no meio ambiente. O descarte de 

medicamento no lixo comum também não é a forma correta, 

pois, muita pessoa tem contato com o mesmo através de seu 

processo de coleta e podem acabar se contaminando, e ao 

serem depositados no aterro sanitário são transformados em 

uma substância tóxica, o chorume, infectando ao mesmo tempo 

o solo, lençol freático, rios e atmosfera (RECICLOTECA, 2016 

apaud BUENO, 2017). 
Ainda segundo Bueno (2017), de acordo com a ANVISA 

que são gerados aproximadamente 34 mil toneladas de 
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medicamentos vencidos anualmente no Brasil e que a 

implementação da logística reversa no cenário de medicamento 

vencido em farmácias tem sido discutida desde o ano de 2011.  

Pelo Decreto n° 7.404/2010, a logística reversa tem 

como objetivo viabilizar a destinação correta dos 

medicamentos, devendo ser realizada por comerciantes, 

distribuidores, importadora e fabricantes, com a finalidade de 

fazer o recolhimento dos medicamentos vencidos em farmácias 

e drogarias. Após recolher, os resíduos seguiriam para a 

incineração, co-processamento ou aterro sanitário. (Bueno 

2011). 

O descarte inadequado de medicamentos não acontece 

somente no Brasil, a população de outros países também tem 

problemas com o descarte desses resíduos. Na Alemanha, 

foram identificados 36 fármacos diferentes em rios, dentre eles 

estão analgésicos, antiinflamatórios, antilipidêmicos e anti-

hipertensivos.  Na Itália, foram detectados 18 fármacos nas 

estações de tratamento de esgoto. No Reino Unido, foram 

realizados estudos, e foi revelada a presença de fármacos em 

concentrações maiores que um micrograma por litro no meio 

aquático (JOÃO, 2011 apaud BUENO, 2017) 

Segundo Piazza e colaboradores (2015), o resíduo 

medicamentoso domiciliar pode ser classificado como resíduo 

químico, e comum categoria B e D de acordo com RDC Nº 

306/2014. 

Internacionalmente, a prática do sistema de logística 

reversa de resíduos de medicamentos domiciliares já se 

encontra operante em vários países como França, Espanha, 

Canadá, Portugal e Austrália (Piazza et al., 2015). 

No Brasil, não existe legislação específica para o 

gerenciamento e destino final de medicamentos acumulados 
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nas residências. A RDC 222/18 dispõe os requisitos de boas 

práticas de gerenciamento dos Resíduos de Saúde. Mas, não 

obrigam as farmácias e unidades de saúde a receberem os 

medicamentos vencidos ou em desuso advindos das 

residências. Santos e colaboradores (2016) expõem que a 

deficiência da legislação está em não mencionar o destino final 

dos resíduos farmacêuticos. 

O descarte consciente de medicamentos vencidos ou em 

desuso é uma temática relevante e pouco abordada, o que tem 

sido prejudicial à saúde da população. Em vista disso, o 

trabalho propõe apresentar a importância do descarte 

consciente de medicamentos a fim de evidenciar que essa 

prática levaria a redução do risco de intoxicações por essas 

substâncias químicas no país.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este é um trabalho de revisão descritiva, fruto de uma 

pesquisa bibliográfica e documental que analisa a situação do 

Brasil diante da problemática que é a intoxicação causada por 

medicamentos. 

Para o levantamento dos dados efetuou-se uma ampla 

busca de artigos e documentos nas bases de dados do Scielo, 

PubMed, LILACs e revistas como e-Ciência. Para tanto foi 

utilizado alguns critérios para obtenção das bases científicas, 

foi selecionadas  contribuições dos últimos 5 anos, ou seja, 

publicações disponíveis no período entre 2013 a 2018. 

A busca foi realizada de agosto a outubro de 2018,  

utilizando-se como principais descritores os uni-termos 

intoxicação por medicamentos, intoxicação domiciliar, 

intoxicação infantil por medicamentos e medicamentos 
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vencidos. As diferentes fontes bibliográficas possibilitaram mais 

informações frente ao estudo.  

A análise dos artigos foi realizada quanto ao título, 

discussão e resultados, sendo relevantes as publicações de 

conteúdo quantitativo e exploratório, assim como foram 

excluídas publicações com mais de cinco anos e que não 

tinham foco em intoxicação por medicamentos, e descarte de 

medicamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o tema intoxicação medicamentosa, foram 

selecionados 10 artigos que tiveram relevância para essa 

revisão de literatura, os quais foram analisados de acordo com 

o título, resumo, resultados e discussão e ano de publicação. 

 Analisando o ano de publicação dos artigos 

selecionados obtivemos uma média de dois artigos por ano no 

período estabelecido para a busca. Dos dez artigos 

selecionados quatro eram da região Sul (40%) do Brasil, os 

demais da região nordeste (30%) e sudeste (30%), como 

mostra a figura 1. 

 Apesar de ser uma temática pouco discutida no Brasil, 

foi possível perceber um equilíbrio entre a quantidades de 

publicações sobre o tema em relação as regiões do país, 

mostrando que o problema da falta de discussões sobre o 

descate de medicamentos é generalizado no país. 
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Figura 3: Artigos selecionados no período de 2013 à 2018 

sobre intoxicação medicamentosa em diferentes regiões do 

Brasil. 

 

Na tabela 1, é possível evidenciar a distribuição dos artigos 

por tema, autor, ano de publicação e região que foi estudada , visto 

que , os dados coletados pelos autores foram registrados em 

diferentes localidades, e abordando gênero e faixa etária distintas 

para cada estudo. Grande parte  dos resultados obtidos se justifica 

pela grande quantidade de casos  de intoxicações ocorridos em 

ambientes domésticos.  

Uma pesquisa realizada no ano de 2016, em Centros de 

Assistência Toxicológica e no Sistema Nacional de Informações 

Tóxico Farmacológico (SINITOX), Nunes e colaboradores fizeram 

coletas de dados acerca de casos de intoxicação e envenenamento 

no Brasil no período de 2008 a 2013. Como resultado desse 

levantamento observou-se que a região Sudeste teve a maior 

quantidade de casos de intoxicações, totalizando 84.036 casos, isto 

é, 56% em relação ao país, seguido pelo Sul (22,5%), Centro-Oeste 

(11,1%), Nordeste (9,1%) e Norte (1,2%). No entanto, sudeste 

registrou 212 óbitos, sendo a maior frequência de mortalidade por 

intoxicações com medicamentos.   
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Tabela 1: Artigos selecionados, dividido por características. 
 

Nome Ano Região Tema 

NUNES  

et al  

2015 Nordeste Panorama das 

intoxicações por 

medicamento no Brasil. 

SANTOS  

et al 

2018 Sudeste Mortalidade e internações 

hospitalares por 

intoxicações e reações 

adversas a medicamentos 

no Brasil: análise de 2000 a 

2014 

GONDIM  

et al 

2014 Nordeste  Tentativas de suicídio por 

exposição a agentes 

tóxicos registradas em um 

Centro de Informação e 

Assistência Toxicológica 

em Fortaleza, Ceará, 2013 

  OLIVEIRA  

 et  al 

2016 Sudeste Tendência da mortalidade 

por intoxicação 

medicamentosa entre 

gêneros e faixas etárias no 

estado de São Paulo, 

Brasil, 1996-2012 

TOSCANO  

et al  

2016 Nordeste Intoxicações exógenas 

agudas registradas em 

Centro de Assistência 

Toxicológica 

GONÇALVES  

et al 

2018 Sul Intoxicação exógena: 

casos no estado de Santa 
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Catarina no período de 

2011 a 2015 

REIS et al 2013 Sul Saúde do homem: 

internações hospitalares 

por intoxicação registradas 

em um centro de 

assistência toxicológica 

TAKAHAMA 

et al 

2014 Sudeste Perfil das exposições a 

medicamentos por 

mulheres em idade 

reprodutiva atendidas por 

um Centro de Informações 

Toxicológicas. 

TAVARES  

et al  

2013 Sul Fatores associados à 

intoxicação infantil.  

DOMINGOS  

et al  

2016 Sul Internações por intoxicação 

de crianças de zero a 14 

anos em hospital de ensino 

no Sul do Brasil, 2006-2011 

 

Santos e colaboradores (2018) realizaram uma pesquisa 

baseada nos dados dos sistemas de informação em saúde SIM 

e SIH-SUS e dados sobre o número de habitantes do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Com a análise 

desses dados registrou-se um aumento das taxas de óbito e 

hospitalização por intoxicações e reações adversas a 

medicamentos no Brasil durante os anos 2000 a 2014. Um dado 

bastante relevante foi o elevado índice de internações de 

pacientes entre 20 a 59 anos, tendo como principal causa à 

intoxicação por ingestão de múltiplas drogas ou substâncias 

psicoativas. 
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Um perfil de intoxicação semelhante ao detectado por 

Nunes e colaboradores (2016) foi visto na pesquisa realizada 

em Fortaleza, no ano de 2013, com dados do Centro de 

Informação e Assistência Toxicológica (CEATOX) onde se 

observou que o segundo agente tóxico mais utilizado na 

tentativa de suicídio foi o medicamento, perdendo para 

praguicidas. Foram registrados 410 casos de exposição a 

agentes tóxicos, entre esses, 162 casos de intoxicação 

medicamentosa, visto que, foram utilizados 309 tipos de 

medicamentos sendo que 78 indivíduos utilizaram dois ou mais 

simultaneamente, ao tentar o suicídio (GONDIM et al., 2017).  

Oliveira e colaboradores (2017) analisaram os casos de 

óbito por intoxicação medicamentosa no estado de São Paulo 

por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade do 

Sistema Único de Saúde (SIM/SUS), entre 1996 e 2012, 

avaliando faixa etária e sexo. Nesse período foram registrados 

4.170.358 óbitos, desses 1.760 foram por medicamentos. A 

faixa etária de maior índice foi de 15 a 19 anos e o gênero 

feminino com maior número de óbitos. Esses dados ratificam os 

já apresentados por Nunes e colaboradores (2016) onde esse 

perfil de intoxicação em São Paulo se manteve. 

 Avaliando as fichas de Notificação e Atendimento do 

Centro de Assistência Toxicológica da Paraíba (CEATOX-PB), 

na cidade de João Pessoa, Toscano e colaboradores 

identificaram 208 casos de intoxicações exógenas no ano de 

2012. A causa mais frequente dessas intoxicações foram os 

medicamentos, o gênero feminino mais prevalente (52,8%), na 

maioria dos acontecimentos, a via de intoxicação foi oral 

(83,2%) e 80% dos casos de intoxicação ocorreram em 

domicílio. 
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Em santa Catarina - RS, Gonçalves e colaboradores 

(2018) avaliaram através do Sistema Nacional de Agravos e 

Notificações - SINAN e DATASUS, os casos notificados por 

intoxicação exógena no período de 2011 a 2015. Foram 

registrados 17.562 casos numa faixa etária entre 20 a 39 anos. 

 O agente tóxico que mais se destacou foram os 

medicamentos com 9.378 casos, destacando que a maior parte 

dos casos foram frutos de tentativas de suicídio, com 

predominância no sexo feminino, o qual foi relacionado ao fato 

de que as mulheres utilizam uma maior quantidade de 

medicamentos e se automedicam mais que os homens. 

Reis e colaboradores (2013) analisaram os casos de 

intoxicações referentes ao sexo masculino, tendo como base os 

registros da Listagem Mensal de Pacientes Internados de um 

centro de informação e assistência toxicológica (CIAT) do 

Paraná, levando em consideração pacientes de todas as 

idades. Observaram o registro de 4.020 internações de 

intoxicados e os medicamentos foram responsáveis por 385 

casos, perdendo para o abuso de drogas ilícitas. 

Em outro estudo, Takahama e colaboradores (2014) 

coletaram dados por meio de sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), restringindo as buscas pelo 

gênero feminino em idade reprodutiva. Dos 777 casos 

registrados observaram que a média de idade foi de 26 anos, 

90,5% dos casos foi de forma intencional na tentativa de 

suicídio, além disso, 60,6% das pacientes utilizaram apenas um 

tipo de medicamento, foram relacionados às intoxicações em 

mulheres em idade reprodutiva fazendo uso de medicamentos 

como analgésicos, tranquilizantes benzodiazepínicos e 

antidepressivos.  
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Em outro estudo, Tavares e colaboradores (2013) 

estudaram o público infantil de 0 a 14 anos, realizando uma 

pesquisa em fichas de atendimento do Centro de Controle de 

Intoxicações do Hospital Universitário Regional de Maringá 

(CCI/HUM) no período de 2008. Dos 321 casos estudados a 

prevalência foi o gênero feminino e crianças na faixa etária de 

zero a quatro anos. Foram indicados 10 tipos de agentes que 

causaram as intoxicações dentre eles os medicamentos foi o 

mais prevalente com 35,2% dos casos, apontando o próprio 

domicílio como um local de risco para as crianças.  

Ao analisar as fichas de Ocorrência Toxicológica (OT) do 

Centro de Controle de Intoxicações (CCI) do Hospital 

Universitário Regional de Maringá (HUM), no período de 2006 

a 2011, Domingos e colaboradores (2016) observaram 694 

casos de intoxicação infantil entre zero a 14 anos que 

implicaram internação (42,4%), sendo também os 

medicamentos como a principal causa da internação devido à 

intoxicação. 

A facilidade de se conseguir os medicamentos e mantê-

los em casa tem permitido o aumento de efeitos adversos e 

intoxicações como pode se observar nos dados acima.  

Também ficou evidente que a prevalência de 

intoxicações por medicamentos é alta em todas as regiões que 

foram analisadas do país o que mostra a necessidade de uma 

intervenção da equipe de saúde junta a população a fim de 

conscientizar do risco da manutenção de medicamentos no 

domicílio e da vulnerabilidade de dois grupos da comunidade 

que são as maiores vítimas, as crianças e pessoas que estejam 

em depressão.  

Conforme Peixoto (2018), o uso indiscriminado de 

medicamentos e com a possibilidade de estarem vencidos tem 
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se intensificado com o hábito cultural de ter farmácias  caseiras, 

sendo armazenados em locais variados, tanto em locais altos 

quanto em locais visíveis. 

Deve-se colocar em evidência que em algumas cidades 

brasileiras, o destino final dos resíduos farmacêuticos é o aterro 

sanitário, fato que deixa os catadores com acesso direto aos 

medicamentos podendo fazer uso dos mesmos para alguma 

doença sem a orientação adequada (RODRIGUES, 2018).  

A sociedade não possui orientações suficientes de como 

descartar os medicamentos em desuso ou vencidos, então 

comprimidos em cartelas, frascos com restos de  xaropes  e  

medicamentos  vencidos são depositados no  lixo  comum,  ou  

em bacias  sanitárias (ANVISA, 2012 apoud Peixoto, 2018). 

A falta de conhecimento e de orientação por parte do 

poder público ocasionado pela falta de políticas educacionais 

voltadas para o descarte adequado de medicamentos são as 

principais causas dessas intoxicações. 

 

CONCLUSÕES  

 

Podemos inferir com essa revisão que apesar dos 

medicamentos terem o objetivo de solucionar diversos tipos de 

problemas de saúde, melhorar a qualidade de vida e aumentar 

a expectativa de todos, quando armazenados por muito tempo 

ou em locais inapropriados, sem conhecimento dos devidos 

cuidados e destinos, isso pode manifestar agravos à saúde 

humana. 

É notória a crescente quantidade de casos de 

internações por causa de medicamentos, faz se necessário os 

cuidados no armazenamento e à atenção com pessoas pré-

dispostas a tentativa de suicídio e crianças. Outra estratégia 
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que deve ser adotada é a disseminação de conhecimento sobre 

o descarte correto de medicamento, visando diminuir o grande 

volume de medicamentos nas residências, que teriam dois 

destinos a utilização indevida ou a contaminação do meio 

ambiente pelo seu descarte incorreto.   
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RESUMO: A Higiene de Mãos (HM) é uma importante prática 
para o estabelecimento do cuidado eficaz e seguro para o 
paciente, desde a assistência ambulatorial até os 
procedimentos cirúrgicos. Sendo assim, ela é considerada uma 
prática simples que previne as Infecções em Sítio Cirúrgico 
(ISC) e que precisa da estimulação do enfermeiro. Este estudo 
tem como objetivo compreender o papel do enfermeiro no 
processo de higienização de mãos como técnica essencial na 
queda da carga microbiana para evitar Infecções em Sítio 
Cirúrgico e promover a Segurança do Paciente (SP). Trata-se 
de um estudo de revisão bibliográfica. Nele, é possível perceber 
os impactos negativos que a não aderência à HM traz à saúde 
do paciente e também à qualidade do serviço de saúde. Por 
isso, faz-se indispensável a trabalho do enfermeiro como 
protagonista do cuidado e da sensibilização sobre a utilidade da 
HM para a queda da carga microbiana e, consequentemente, 
da diminuição das infecções em sítio cirúrgico. Conclui-se que 
sensibilizar, monitorar e promover práticas educativas dentro da 
equipe multiprofissional revelam-se ações que, apesar das 
dificuldades, devem ser executadas pelo enfermeiro com 
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objetivo de garantir uma maior aderência de todos aqueles 
envolvidos no cuidado, para promover o declínio dos riscos e, 
por fim, produzir uma maior segurança a esse usuário. 
Palavras-chave: Infecções no sítio cirúrgico. Higiene das 

mãos. Cuidados de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC), de acordo com a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), são 

definidas como infecções relacionadas aos procedimentos 

realizados no processo da cirurgia e podem estar ligadas a 

pacientes já internados ou aos dos ambulatórios. Essas ISC 

classificam-se conforme o local afetado, sendo definidas como: 

incisional superficial (relacionam-se à pele e ao tecido 

subcutâneo), incisional profunda (acometem tecidos moles e 

profundos) e, por fim, às órgão/cavidades (associam-se a esses 

que foram abertos ou expostos) (ANVISA, 2017a). 

Entre as principais causas das ISC está a baixa adesão 

à HM ou à sua precariedade. Ou seja, quando realizada 

corretamente e no tempo destinado, evita adversidades durante 

e após os procedimentos, tratando-se de uma medida de SP, 

com o objetivo de não expor este a riscos de infecções (SILVA 

et al., 2017). Esse procedimento é uma prática simples e de 

baixo custo que diminui os riscos das ISC que representam o 

terceiro tipo de Infecção Relacionada à Assistência em Saúde 

(IRAS) mais frequente, correspondendo, segundo o Ministério 

da Saúde, a cerca de 15% do total.  

Diante do exposto, é notório que o enfermeiro tem um 

papel de grande valor nesse processo da HM, seja por lavagem 

ou utilização de alguma substância como o álcool ou por meio 
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do ensino e vigilância dos procedimentos cirúrgicos realizados 

pela equipe multiprofissional. Esta competência é um dever e 

está em conformidade com o código de ética da profissão, como 

exposto no Art. 44 da RESOLUÇÃO COFEN 0564/2017 o qual 

afirma que o enfermeiro e toda a sua equipe devem prestar uma 

assistência que garanta a SP, mesmo que implique em caso de 

suspensão (COFEN, 2017). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre 

a Higienização das Mãos na Prestação Assistência à Saúde, 

muitos dos cuidadores acabam por não aderir a esse 

procedimento por falta de tempo, sabão, materiais próprios, ou 

até mesmo, pelo uso de luvas e a na descrença de que, por 

esse motivo, a HM torna-se inválida e dispensável. Soma-se a 

isso a ausência de monitoramento que assegure os pacientes 

de uma ótima assistência quando expostos e submetidos a uma 

cirurgia. 

No Brasil, a ANVISA determina que a antissepsia pré-

operatória das mãos deve durar de 3 a 5 minutos para a 

primeira cirurgia e de 2 a 3 minutos para as cirurgias 

subsequentes, o que muitas vezes não é realizado da forma 

estabelecida. Por isso, é indispensável que haja uma mudança 

na cultura de organização e comportamento dos profissionais 

envolvidos, desde os gestores aos enfermeiros como agentes 

ativos do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, 

instituído na Lei Federal no 9431 de 1997 (GARCIA DUTRA et 

al., 2015). 

Vale salientar que a HM é uma relevante exercício 

profissional para evitar as infecções cruzadas e até mesmo 

possível auto contaminação, visto que as mãos são potenciais 

acumuladores de microrganismos (MELO; MOURA LEAL, 

2015). Na mesma linha de raciocínio, entende-se que essas, 
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para o profissional de saúde, é o principal instrumento de 

trabalho. Dessa forma, torna-se um potente veículo de 

transporte dos causadores das ISC.  

Devido ao vínculo entre a HM adequada e a queda dos 

índices de ISC, ressalta-se a importância epidemiológica dessa 

técnica e a necessidade de estudos que capacitem a melhoria 

da segurança oferecida aos pacientes em sítio cirúrgico.  

Com base no exposto, percebe-se que a HM é essencial 

para garantir o alto nível do serviço oferecido. Por isso, o 

trabalho realizado tem como objetivo compreender o papel do 

enfermeiro no processo de higienização de mãos como técnica 

essencial na queda da carga microbiana para evitar ISC e 

promover a segurança desse pacientes em condições 

operatórias.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica 

com abordagem qualitativa que abrange a temática sobre 

biossegurança. Para a Minayo (2013), tal pesquisa se ocuparia 

de um nível no qual o objeto estudado não pode, ou mesmo não 

deveria ser quantificado. 

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de 

julho a outubro de 2018, por meio de consulta direta na 

plataforma Scientific Electronic Library Online (Scielo) e 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(Lilacs). Além dessas, foram utilizadas algumas revistas, tais 

como: Revista Sobecc, Revista Gaúcha de Enfermagem, 

Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Escola Anna Nery, 

Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção, Revista 

Ciência, Cuidado e Saúde, Revista da Escola de Enfermagem, 
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Revista Interdisciplinar, Revista Baiana de Enfermagem, 

Revista Brasileira Saúde Materno Infantil e Revista de Pesquisa 

Cuidado é Fundamental. 

Critério de inclusão: Trabalhos publicados no formato de 

artigos científicos completos (artigos originais, revisões 

sistematizadas, relatos de experiências, ensaios teóricos, 

reflexões), estudos que continham as palavras chave, no 

resumo e/ou no título e publicados nos idiomas inglês, espanhol 

ou português, artigos com acesso livre e completos nas bases 

de dados, trabalhos cujo objetivo geral e/ou específicos 

referem-se explicitamente ao objeto de estudo, publicações do 

tipo: livros, capítulos de livros, boletins informativos e trabalhos 

publicados nos últimos cinco anos. 

Como critério de exclusão, optou-se por descartar artigos 

que não correspondiam ao objeto de estudo e fora do tema, 

publicações na forma de cartas, resenhas e editoriais, estudos 

que não estão disponibilizados online na íntegra para análise e 

estudos duplicados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Há vários microrganismos que abirgam o corpo e 

distribuindo-se em dois grupos: a microbiota transitória e a 

microbiota residente. A primeira é formada por organismos que 

permanecem por horas ou dias. Originam-se do meio ambiente, 

geralmente não chegam a produzir doenças. O segundo grupo 

é dos microrganismos que estão na pele, nasofaringe, laringe, 

traqueia, esôfago, estômago, cólon e pelo trato geniturinário, 

muitos destes são descritos como permanentes em certos sítios 

cirúrgicos. Esta microbiota, quando alterada, tende a se 

recompor com o tempo (ANVISA, 2009). 
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As ISC podem ser definidas como infecções 

relacionadas aos procedimentos realizados no processo 

operatório, com ou sem colocação de implante, em pacientes 

ambulatoriais ou internados. Atualmente, sustentam-se como 

uma das causas principais de danos à saúde dos pacientes no 

Estado. Segundo algumas pesquisas nacionais, as ISC ocupam 

o terceiro lugar dentro das IRAS, totalizando aproximadamente 

15% daquelas observadas em usuários hospitalizados 

(ANVISA, 2017a). 

Essas ISC podem ser classificadas em três tipos: 

incisional superficial a qual acontece durante os primeiros trinta 

dias após o procedimento. Nessa classificação, pode-se 

relacionar problemas tanto da pele como do tecido subcutâneo. 

Há também a incisional profunda, caracterizada por poder 

alcançar até noventa dias após a operação e está relacionada 

aos danos que afetam tecidos moles profundos à incisão, o 

paciente pode desenvolver quadro de dor e tumefação 

localizada, por exemplo. Além dessas, existe a tipo 

órgão/cavidade na qual um ou ambos foram manipulados 

durante a cirurgia. Assim como a anterior, pode surgir até 

noventa dias depois do processo (ANVISA, 2017a). 

Como visto, a ISC é também um tipo de infecção 

hospitalar relacionada à assistência à saúde, diferencia-se por 

estar ligada ao ambiente cirúrgico. Nessa perspectiva, nota-se 

que uma das medidas de prevenção e de combate a esse 

flagelo é a correta HM, a qual respeite a sequência de passos 

destinados pela OMS, o tempo sugerido e as suas 

particularidades, para garantir a qualidade do serviço e do 

cuidado prestado (OLIVEIRA; SILVA; LACERDA, 2016). 

Nessa análise, vê-se que as mãos dos profissionais de 

saúde são o canal mais importante no processo de transmissão 
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de microrganismos, onde uma grande estratégia para diminuir 

a quantidade desses seres vivos, patógenos ou não, é a HM 

(MELO; MOURA LEAL, 2015). 

A (OMS) (2009), indica uma forma correta de escolher 

produtos à base de álcool para o preparo pré-operatório das 

mãos. Estes devem garantir a queda da microbiota residente e 

a eliminar a transitória, para que o crescimento bacteriano, 

abaixo das luvas, seja o mínimo possível no processo cirúrgico 

e garanta a SP (ANVISA, 2018). 

Nessa perspectiva, a HM constitui-se uma das principais 

medidas preventivas quando se trata das IRAS (PRICE et al., 

2018), como também das ISC. Visto que as luvas, apesar de 

dar proteção e segurança, estão sujeitas a rupturas, 

favorecendo o contato da flora das mãos do profissional com a 

cavidade exposta do paciente (OLIVEIRA; SILVA; LACERDA, 

2016). 

A HM abrange vários procedimentos tais como:  a 

higiene simples, a higiene antisséptica e a antissepsia cirúrgica 

ou preparo pré-operatório das mãos. A primeira é um 

procedimento rápido de aproximadamente um minuto com o 

uso de água, sabão e papel toalha descartável. Esse curto 

instante tem como finalidade eliminar microrganismos, 

causadores ou não de doença, a oleosidade, células mortas e 

sujidades visíveis (BRASIL, 2017b). 

A higiene antisséptica consiste em substituir o sabão por 

uma solução antisséptica como a clorexidina. Já a HM realizada 

no preparo pré-operatório tem por finalidade, além de eliminar 

os microrganismos transitórios, promover a queda da carga 

microbiana residente e própria da pele do profissional (BRASIL, 

2018). 
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A primeira etapa para antissepsia cirúrgica das mãos é 

abrir a torneira e manter as mãos para cima, permitindo que 

água desça dos dedos em direção ao cotovelo. Em seguida, a 

solução antisséptica deve ser recolhida com as mãos em 

formato de concha e espalhada por toda a região, utiliza-se o 

lado esponjoso da escova de assepsia. Faz-se a seguir a 

limpeza do leito ungueal com movimento unidirecional através 

das cerdas da escova estéril por no mínimo três minutos, 

atentando para os espaços interdigitais e antebraço, sem 

esquecer-se de deixar as mãos em nível superior aos cotovelos 

de modo a evitar recontaminação. Após isso, despreza-se a 

escova de assepsia cirúrgica e enxagua as mãos da parte distal 

para a proximal de modo a evitar o retorno de sujidades até a 

retirada do resíduo do produto (ANVISA, 2017b). 

É importante desligar a torneira sem tocá-la com o local 

higienizado e, por fim, não se deve sacudir as mãos após o 

procedimento, apenas enxuga-se com compressas ou toalhas 

esterilizadas, respeitando o sentido anteriormente estabelecido 

na lavagem, mudando a dobrado tecido para cada porção 

distinta do membro (ANVISA, 2017b). 

Estes procedimentos devem ser realizados da maneira 

proposta, para não contaminar as partes do braço que foram 

submetidas à limpeza. A não observância da sequência ou sua 

violação pela equipe multiprofissional representa grande risco 

para a saúde do paciente que está vulnerável.  

O uso dessas escovas pode ser evitado, pois pode 

provocar lesões na pele do profissional. No entanto, se for 

usada, ela deve ser estéril e descartável (ANVISA, 2017b). Os 

profissionais que utilizam escovas na HM devem escovar 

cuidadosamente e respeitar os limites da pele, limpando de 

forma correta e sem comprometer a integridade da região, pois, 



HIGIENE DE MÃOS COMO FORMA DE PREVENIR INFECÇÕES EM SÍTIO 
CIRÚRGICO E PROMOVER A SEGURANÇA DO PACIENTE. 

1243 
 

se a pele não for preservada, a lesão pode gerar riscos ao 

paciente, como também ao profissional, pois essa região é uma 

potente barreira contra infecções. 

Há também algumas recomendações relacionadas à HM 

realizada no preparo pré-operatório, são elas: não utilizar unhas 

postiças que dificultam na antissepsia; manter as unhas curtas 

para não acumular sujidade; preservar o leito ungueal e 

subungueal limpos; evitar o uso de escovas que prejudiquem a 

integridade da pele; retirar adornos das mãos e antebraço, 

como pulseiras e anéis que dificultam a ação dos produtos e 

podem ser transportadores de microrganismos dentro do 

serviço, de paciente para paciente, de paciente para o meio 

externo, e do meio externo para dentro dos hospitais, podendo 

ser fonte de complicações para a coletividade (ANVISA, 2017b).  

Nessa perspectiva, metas foram criadas para assegurar 

o usuário durante toda assistência. Elas são: identificação 

correta do paciente, comunicação efetiva, administração de 

medicamentos, cirurgia segura, redução dos riscos associados 

aos serviços de saúde (principalmente relacionado às IRAS, por 

meio da utilização da HM). Nessa análise, vê-se que o fato de 

gerar segurança ao paciente também garante a segurança do 

próprio profissional perante a sua atuação nos procedimentos, 

inclusive os cirúrgicos. Pode-se analisar um quadro de 

reciprocidade dentro desse âmbito, visto que, se o responsável 

pela saúde executa e promove a proteção do usuário contra 

microrganismos causadores das ISC, ele está também sendo 

responsável pela criação de um espaço de trabalho seguro para 

si e para os demais componentes da equipe multiprofissional. 

Acresce-se a isso a RESOLUÇÃO - RESOLUÇÃO DA 

DIRETORIA COLEGIADA da ANVISA Nº 36, DE 25 DE JULHO 

DE 2013, no Art. 8, a qual diz que o Núcleo de Segurança do 
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Paciente (NSP), geralmente presente nos hospitais, deve criar 

formas de intervir nos riscos, promover a prevenção deles e 

buscar estimular a HM como um fator fundamental no 

estabelecimento do cuidado (BRASIL, 2013). Com isso, 

percebe-se que a necessidade dessa prática no serviço, 

inclusive o cirúrgico, é grande e precisa ser cumprida na sua 

íntegra para evitar danos. Por isso, desde 2016, a OMS, unida 

a ANVISA, tem criado medidas de incentivo para melhorar a 

prática de HM, principalmente nesses ambientes, com objetivo 

de garantir a queda da ISC.  

Ao analisar as supracitadas, destacam-se as diretrizes 

para garantir uma cirurgia segura. Entre essas, treze referem-

se ao pré-operatório e dezesseis para prevenir as ISC durante 

e depois desse procedimento. Compreendida nessa primeira 

classificação, a HM surge como uma essencial prática para 

garantir a SP, mesmo que as mãos não tenham contato direto 

com as cavidades dele e sim as luvas estéreis. Nessa análise, 

vale lembrar que estas, muitas vezes, apresentam micro 

perfurações as quais favorecem o encontro entre os 

microrganismos existentes nas mãos do profissional com a 

região exposta do usuário (OLIVEIRA; SILVA; LACERDA, 

2016). Por isso, é indispensável o cumprimento dessa diretriz, 

para evitar as ISC e garantir a qualidade do serviço. 

Promover a segurança do paciente é um dos papéis dos 

profissionais, pois envolve não somente os princípios 

destinados ao âmbito da saúde, mas também ao cuidado ético 

e moral (PEREIRA, 2015). Logo, vê-se os profissionais 

envolvidos devem ser protagonistas dessa proteção, pois de 

nada vale uma assistência realizada de forma parcialmente 

correta e que o paciente se encontra em condição vulnerável de 

sofrer danos, inclusive as ISC. 
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Ressalta-se ainda que, mesmo existindo mais de uma 

saída para evoluir no que diz respeito a SP na cirurgia, faz-se 

primordial uma assistência em que todos os profissionais se 

unam de maneira organizada e disciplinada, pois se isso não 

for feito, a assistência vai ficar mais complicada e de cheia de 

lacunas (DEL CORONA; PENICHE, 2015). 

Evidencia-se, ainda, que a HM deve ocorrer durante um 

período de tempo correto, com os produtos apropriados e 

também nos cinco momentos da assistência: antes de tocar o 

paciente; antes de realizar procedimentos limpo/asséptico; 

após risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o 

paciente e, por fim, depois do contato com superfícies próximas 

ao cliente (ANVISA, 2018). Com a finalidade de reduzir as IRAS 

e garantir a SP. 

Em face do exposto, nota-se que, em alguns períodos do 

cuidado, é indispensável o processo de HM. No primeiro 

momento, realiza-se devido à possível existência de 

microrganismos, nas mãos do profissional, que podem ser 

transferidos ao paciente e gerar danos à sua saúde. No 

segundo, por sua vez, necessita ser efetivada tendo em vista a 

não contaminação do procedimento. Já no terceiro, visa 

proteger o profissional de qualquer risco que ele tenha sido 

exposto durante o procedimento. Em consonância, o quarto e 

quinto momento estabelecidos pela OMS também objetiva 

garantir a segurança do promotor de saúde como também de 

todos a sua volta, porque este pode ter se contaminado durante 

a assistência e, consequentemente, prejudicar-se além de 

transportar bactérias, por exemplo, para aqueles que se 

relacionam com ele. Além disso, constitui-se necessário, pois 

evita infecções cruzadas, ou seja, transmissão de agentes 

infecciosos de um usuário para outro. 
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Com o objetivo de promover ainda mais essa prática e 

lembrar a todos os profissionais que ela é indispensável para 

garantir a preservação do cuidado e a saúde do cliente, a OMS 

estabeleceu, dentro da comunidade dos serviços anteriormente 

citados, o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Higiene de Mãos 

(ANVISA, 2017c). Esse dia é reflexo da necessidade desse 

procedimento que inúmeras vezes é esquecido e, 

consequentemente, pode gerar prejuízos à qualidade de vida 

do paciente. Além disso, ajuda o profissional a perceber que 

suas decisões são importantes na cura do ser cuidado, que, 

para aquela pessoa, faz-se relevante seu zelo durante a 

realização dos procedimentos, desde a assistência 

ambulatorial, até a preparação cirúrgica, ou seja, o usuário não 

deve ser esquecido em nenhum momento, pois, quando se 

esquece da HM ou é realizada sem o devido cuidado, também 

se esquece do paciente. 

A OMS informa os vários fatores apontados pelos 

profissionais da saúde pela baixa adesão à higiene das mãos, 

sendo a irritação da pele a principal razão citada dividindo-se 

em dois grupos: sintomas como ressecamento da pele com 

irritação, rachaduras e até sangramentos e o outro grupo sendo 

o de reações alérgicas e dermatite (OLIVEIRA; PAULA, 2014). 

No estudo em questão foi informado que cerca 16,8% dos 

profissionais relataram algum tipo de alergia, a maior parte dos 

profissionais de saúde relatou serem alérgicos a clorexidina e a 

minoria dos profissionais ao talco da luva. (MENEZES et al., 

2017). Vale ressaltar que isso pode ser resolvido com a 

utilização de degermantes e luva sem talco. 

Outro estudo também aponta outra característica 

relacionada a aspectos institucionais que é a valorização da 

cultura de segurança do paciente adotada pela instituição que 
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pode ser expressar pela sobrecarga de trabalho, ocasionada, 

principalmente, pelo número reduzido de profissionais, com isso 

esses profissionais acabam por não terem tempo de realizar a 

HM ou a realizam de forma incorreta, gerando a baixa adesão 

a este procedimento. (OLIVEIRA; PAULA, 2014). 

Além disso, vários empregos, devido aos baixos salários 

e a necessidade de complementar a renda, revelam-se como 

outro fator que dificulta o estímulo quanto a qualificação à 

respeito da temática de infecções em sítio cirúrgico, no que diz 

respeito aos profissionais de enfermagem (CARVALHO et al., 

2015). Nessa perspectiva, pode-se analisar que a valorização 

profissional gera qualidade do serviço, visto que ele terá 

condições de investir e também se sentirá encorajado a 

aperfeiçoar suas práticas. 

Soma-se a isso o fator interpessoal que está ligado 

diretamente a não adesão dos profissionais a HM, 

principalmente se tratando dos mais antigos no serviço 

comparado com os recém-contratados, no qual esses 

influenciam os mais novos a não aderirem às recomendações 

de controle de infecção, por considerarem essa medida não 

importante ou desvalorizarem a sua eficácia (MENEZES et al., 

2017).  

As IRAS, por sua vez, representam uma grande ameaça 

a qualquer paciente. E o baixo nível de adesão às 

recomendações e protocolos de HM faz com que o risco 

associado à transmissão e infecção de patógenos aumente e 

que os níveis de infecção continuem sendo de grande 

magnitude na saúde pública (SILVA et al., 2017).  

A OMS estima que a prevalência de IRAS em países 

desenvolvidos seja entre 3,5% a 12%. Nos países europeus e 

nos Estados Unidos (EUA) as ISC ameaçam a vida de milhões 
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de pacientes a cada ano e contribuem para o uso indiscriminado 

de antibióticos. Nos EUA, estima-se que as ISC levem ao um 

gasto de mais de 400.000 dias em hospitais (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2018). Já em países em desenvolvimento 

não há dados, mas quando presente se estipulam que a 

prevalência das IRAS é maior, e que a taxa está em cerca de 

20,1% (ALP; DAMANI, 2015). No entanto, a OMS estima que 

nas nações africanas as infecções são a causa mais frequente 

de complicações pós-cirúrgicas, chegando a ser mais de 20% 

nos casos de cesariana (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2018). 

A HM é certamente a estratégia de menor custo, fácil 

acesso e eficiente para a prevenção da transmissão de 

microrganismo e IRAS, mas que a sua adesão e o cumprimento 

das diretrizes é um desafio e, por isso, o nível de deficiência 

continua alto, afetando de maneira direta a saúde dos 

pacientes, principalmente em países em desenvolvimento 

(SILVA et al., 2017). 

Nesse contexto, melhorar a adesão e a técnica de HM 

seguindo a recomendação da OMS em práticas efetivas é a 

melhor solução para a redução das ISC e reflete diretamente na 

prestação de um cuidado assistencial de melhor qualidade 

(SILVA et al., 2017). 

Sabe-se que o enfermeiro tem uma forte atuação durante 

os períodos pré, intra e pós-operatório para assegurar que o 

paciente obtenha a melhor assistência possível. Neste primeiro 

momento, ele analisa em que condição o usuário se encontra e 

realiza uma entrevista a fim de descobrir suas necessidades 

particulares. Já no seguinte momento, o enfermeiro é 

responsável por observar os riscos que o paciente corre, pois é 

neste período que o usuário está mais exposto aos patógenos 
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causadores das ISC. Por fim, o período pós-operatório no qual 

esse profissional é responsável por analisar, inspecionar e 

observar a evolução do paciente (MONTEIRO et al., 2014).  

 Além disso, a enfermagem é inserida totalmente quando 

se trata desse contexto supracitado, visto que ela é responsável 

por orientar toda a sua equipe para as medidas de prevenção 

como também de controle das infecções, com a finalidade de 

garantir a qualidade do serviço oferecido naquele ambiente. 

Para que isso seja executado, necessita-se de medidas 

contínuas de ensino partindo do enfermeiro em direção aos 

outros envolvidos no cuidado (REIS, 2014). Logo, o enfermeiro 

tem um papel importante na equipe, pois é responsável por 

estimular todos os envolvidos na assistência a realizarem de 

forma correta a HM e também de monitorar, para garantir a SP 

e a qualidade dos procedimentos realizados. 

Outrossim, vê-se que um dos princípios fundamentais do 

código de ética da Enfermagem traz que esse profissional deve 

respeitar a vida, a dignidade e os direitos humanos e que está 

encarregado de exercer sua profissão com competência na 

promoção da saúde do ser humano na sua integridade, de 

acordo com os princípios da ética e da bioética (BELELA-

ANACLETO; PETERLINI; PEDREIRA, 2017).  

Percebe-se ainda que o cuidado do enfermeiro é 

fundamental para assegurar a qualidade do bom atendimento 

ao cliente, isto é, ele tem um importante papel dentro da 

assistência para garantir que o paciente seja acolhido de forma 

respeitosa e digna dentro do setor operatório como também 

seja certificado de sua segurança dentro desse ambiente 

hospitalar (CORREGGIO; AMANTE; BARBOSA, 2014). 

No que tange à Enfermagem, vê-se a importância de 

combater e superar as dificuldades e que, apesar de seu 
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crescimento como ciência e prática, ainda há o que melhorar, 

inclusive a HM, uma ação de extrema relevância no cuidado do 

paciente, uma vez que essa reduz os riscos de doenças e, por 

isso, deve ser realizada de modo prioritário, rigoroso e regular 

por todos. Com isso, a prática da HM deve ser considerada não 

apenas uma ação técnica, mas um componente importante e 

moral da práxis dos enfermeiros. Nessa análise, deve-se dar 

uma maior ênfase nesse procedimento com a finalidade de 

executar um cuidado mais limpo, seguro e de qualidade 

(BELELA-ANACLETO; PETERLINI; PEDREIRA, 2017). 

Por fim, vale ressaltar o impacto da execução da HM na 

SP como mérito da assistência de Enfermagem, que uma vez 

realizada, traz benefícios a todos os envolvidos e, com isso, 

danos e riscos acabam por ser evitados. A incorporação de 

práticas favorece a qualidade assistencial, o gerenciamento 

seguro e a melhoria dos cuidados da enfermagem, que para 

que sejam efetivamente desenvolvidos e implementados, se faz 

necessário uma mudança cultural nos profissionais com maior 

engajamento e adesão à HM reduzindo as ISC (OLIVEIRA et 

al., 2014). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pode-se perceber que a HM é uma 

prática também da enfermagem, para garantir o cuidado 

continuado, seguro e de qualidade para o paciente e, por 

consequência, promover a prevenção das ISC. Para que isso 

seja realizado, faz-se indispensável a atuação do enfermeiro 

como agente de transformação e estimulador, dentro do âmbito 

cirúrgico, da HM correta. 
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Ademais, enxerga-se a importância desse profissional 

como exemplo a ser seguido e também como monitorador 

sanitário, visto que é uma atribuição sua garantir a prestação 

eficaz do cuidado àquele que necessita disso. Com esse 

objetivo, é relevante que suas atividades sejam baseadas em 

educação permanente e continuada não somente da sua 

equipe, mas de todos envolvidos no processo, por meio de 

rodas de discussões e palestras interativas que auxiliem a 

compreensão a respeito da sua importância à aderência correta 

da HM. 

Nessa visão, é interessante que o enfermeiro também 

seja instigado durante a graduação, por meio de disciplinas de 

biossegurança que mostrem as consequências geradas pela 

má HM ou pela sua baixa adesão na vida do paciente. Além 

disso, essas disciplinas na formação devem revelar o papel do 

enfermeiro para garantir que o paciente saia daquela unidade 

melhor do que ele foi admitido, ou seja, que ele consiga a sua 

recuperação e se distancie das IRAS, dentre elas a ISC. 

Mantendo a ótica de raciocínio, vê-se também como 

substancial uma política de estímulo fomentada pelos gestores 

dos hospitais e das unidades cirúrgicas, para fortalecer a voz 

do enfermeiro diante da situação e também estimulá-lo a não 

desistir desse processo de sensibilização de toda equipe, 

sempre pensando no paciente e na sua evolução para melhor.  

Por fim, percebe-se que o poder de uma enfermagem 

consciente é vital na prevenção das ISC para garantir a SP, ou 

seja, é dever de todos os profissionais prestar a melhor 

assistência, garantindo que ele progrida e alcance a sua cura, 

mas isso só será possível se existir uma política que sensibilize 

fortemente os profissionais, a iniciar do enfermeiro, aquele mais 

próximo de todos. 
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RESUMO: Os Acidentes de Trabalho com Material Biológico 
(ATMB) crescem consideravelmente ano após ano no Brasil. 
Profissionais da área da saúde compõem o grupo que mais 
sofrem esse tipo de acidente de trabalho. Tendo em vista o 
aumento desta ocorrência, a presente pesquisa objetiva fazer 
um levantamento do número de acidentes com material 
biológico e sua incidência no Brasil. O estudo foi realizado por 
meio de dados secundários disponíveis nos sites da Sala de 
Apoio a Gestão (SAGE) e pelo Ministério da Previdência Social 
(Dataprev). Através dos dados foram construídas no programa 
Microsoft Excel 2013 duas linhas temporais: A primeira delas é 
composta pela incidência dos acidentes com material biológico 
dos últimos cinco anos (2012 a 2016) nas cinco regiões do 
Brasil, na segunda foi possível visualizar o comportamento do 
país em números, no período de dez anos (2008 a 2017). Nos 
dois gráficos de linha temporal foi possível visualizar um 
comportamento crescente, tanto no número de casos como 
também nas regiões, destacando a região Centro-Oeste com a 
maior incidência e o Norte com a menor. Já o Brasil apresentou 



INVESTIGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO COM 
MATERIAL BIOLÓGICO ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO BRASIL 

1257 
 

um aumento de 33,7% nos últimos anos sem apresentar 
nenhuma oscilação no decorrer dos anos.  Através dos 
resultados apresentados fica demonstrada a necessidade da 
adoção de medidas que possam diminuir essas ocorrências. 
 
Palavra-Chave: Saúde do trabalhador. Risco Biológico. 
Profissionais da saúde.   
 

INTRODUÇÃO 

  

 Os acidentes de trabalho acontecem todos os dias no 

Brasil por diversos motivos, ocasionando prejuízo para a saúde 

do trabalhador. Pode-se definir acidente de trabalho como 

aquele que se sucedeu em exercício laboral a serviço de uma 

determinada empresa ou empregador, podendo causar lesões 

reversíveis ou irreversíveis. De acordo com o artigo 19 da Lei 

8.213, de 24 de julho de 1991 da Previdência Social “Acidente 

do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 

da empresa, ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do 

trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional, de caráter temporário ou permanente”.  

 Os profissionais da área da saúde estão incluídos nos 

grupos que sofrem diariamente com o risco de acidente no 

exercício de sua profissão, pois esses vivem em ambientes nos 

quais estão em contato com materiais biológicos e perfuro-

cortantes. Segundo o estudo de Silva (2017), o acidente com 

material biológico é aquele no qual o individuo é exposto a 

sangue ou secreções através de exposições percutâneas, 

sendo essas: lesões provocadas por instrumento 

perfurocortante (bisturi, agulhas, vidrarias, tesouras, etc.); 

exposições de mucosas (contaminação com respingos no rosto 
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envolvendo olho, nariz ou boca); exposição em locais onde a 

pele apresenta feridas abertas e arranhaduras ou mordeduras 

(sendo consideradas de risco quando envolvem a 

contaminação com sangue). De acordo com o estudo de Junior 

et al. (2015) os acidentes de trabalho com instrumentos 

perfurocortantes são mais comuns envolvendo profissionais e 

estudantes que atuam em hospitais e laboratórios, com uma 

grande frequência de contaminação biológica por sangue e 

fluidos orgânicos acarretando um grande risco desses 

indivíduos adquirirem infecções e outras doenças através 

dessas exposições.   

 O Ministério da Saúde, através da portaria n°. 777 de 28 

de abril de 2004, tornou obrigatória a notificação de 11 tipos de 

agravos relacionados à exposição ocupacional, são eles: os 

acidentes de trabalho graves e fatais; os acidentes de trabalho 

com crianças e adolescentes; os Acidentes com Material 

Biológico (ATMB); as dermatoses ocupacionais; as intoxicações 

exógenas relacionadas ao trabalho; os transtornos mentais 

relacionados ao trabalho; as lesões por esforços 

repetitivos/doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho 

(LER/Dort); as perdas auditivas induzidas por ruídos (PAIR); o 

câncer ocupacional e as pneumoconioses. (BRASIL 2004; 

BRASIL, 2010). 

A notificação compulsória exigida por lei tem que ser 

comunicada as autoridades de saúde pública, devendo ser 

registrados no Sistema de Informações de Agravos de 

Notificações (Sinan).  A obrigatoriedade é reiterada pelo 

Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria nº 104/2011, que 

ressalta a obrigatoriedade da vigilância em saúde estadual e 

municipal em notificá-los, ampliando a rede de unidades 

notificadoras desses agravos (BRASIL, 2011).  
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O Sinan é um sistema de informação que tem por 

finalidade coletar, transmitir e disseminar dados gerados 

diariamente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três 

esferas de governo, por meio de uma rede informatizada, que 

tenham grande impacto na saúde pública. (SILVA, 2017). Além 

do Sinan todos os casos também devem ser comunicados à 

previdência social (INSS), por meio da Comunicação de 

Acidentes de Trabalho (CAT). A CAT é um tipo de registro que 

deve ser preenchido até 24 horas sempre quando um 

profissional sofre um acidente de trabalho ou doença 

ocupacional, sua finalidade é notificar o que ocorreu ao INSS 

que deverá tomar as devidas providências caso o trabalhador 

tenha que se afastar do trabalho para tratamento por um 

período superior a 15 dias (SILVA, 2017). A CAT deve ser 

emitida pelo Sindicato da categoria, ou qualquer autoridade 

pública e, em último caso, pelo próprio trabalhador, através do 

contato com o Centro de Referência Regional em Saúde do 

Trabalhador (CEREST). 

De acordo com o Ministério da Saúde, o CEREST é 

integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e vinculado à 

Rede Nacional de Atenção Integral a Saúde do Trabalhador 

(RENAST) que foi instituída pelo SUS em 2002 e conta com 

uma rede de informações e práticas de saúde organizada para 

realizar ações assistenciais, de vigilância e de promoção da 

saúde; compreendem os CEREST estaduais, regionais e 

municipais, as unidades sentinelas (serviços de saúde com a 

responsabilidade de notificar estes agravos específicos), 

núcleos de saúde do trabalhador e demais serviços do SUS 

voltados para esse campo de atuação em saúde.  Os Centros 

de Referência Regional em Saúde do Trabalhador norteiam as 

ações de saúde do trabalhador que deverão ser executadas 
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pela Rede do SUS em todos os municípios de sua abrangência, 

compreendendo, no caso de Pernambuco, nove unidades.  

Como ferramenta norteadora e preventiva, foram criadas 

as Normas Regulamentadoras (NR), que são um conjunto de 

requisitos e procedimentos relativos à segurança e medicina do 

trabalho, de observância obrigatória às empresas privadas, 

públicas e órgãos do governo. Em 2005 foi publicada a NR-32 

com o objetivo de proteger e assegurar a saúde e a segurança 

dos profissionais durante suas atividades laborais, por meio de 

diretrizes básicas que devem ser implementadas pelos serviços 

de saúde (BRASIL, 2005).  

O protocolo de monitoramento pós-acidente, 

recomendado pelo Ministério de Saúde, indica que os 

trabalhadores de saúde que sofreram ATMB devem ser 

encaminhados a serviços de Pronto Atendimento e serem 

atendidos em caráter de urgência devido ao risco de 

soroconversão para HIV, HBV e HCV (BRASIL, 2006; BRASIL, 

2015). 

 Devido à grande frequência de ocorrência de ATMB no 

Brasil a presente pesquisa objetiva fazer um levantamento do 

número de acidentes com material biológico e sua incidência no 

Brasil nos últimos anos, fazendo uma análise comparativa 

destes dados em níveis, regional (Regiões Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sul e Sudeste) e Nacional (Brasil), buscando 

compreender como se deu o comportamento do Brasil e de 

suas regiões.  
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METODOLOGIA 

 

 Realizou-se uma pesquisa transversal, descritiva e 

comparativa com abordagem quantitativa. O estudo transversal 

é aquele em que os indivíduos são estudados através de um 

corte em um determinado período de tempo (FLETCHER; 

FLETCHER, 2011), quanto ao estudo descritivo segundo 

Fontelles (2009) é aquele que visa apenas observar, registrar e 

descrever as características de um determinado fenômeno 

ocorrido em uma amostra ou população. Quanto a abordagem 

quantitativa segundo o mesmo autor é aquela que trabalha com 

variáveis expressas sob a forma de dados numéricos e 

empregando recursos e técnicas de estatísticas para classificá-

los e analisá-los, como a porcentagem, a média entre outros. 

Foram construídos dois gráficos de linhas temporais, a primeira 

linha com o número de incidência de Acidentes de Trabalho 

com Material Biológico das cinco regiões do Brasil (Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste) em um período de 

cinco anos (2012 a 2016) e a segunda se trata do número de 

acidentes de trabalho com material biológico ocorrido no Brasil 

nos últimos dez anos (2008 a 2017), ambos tendo como ponto 

de observação os acidentes ocorridos com material biológico 

com profissionais da área de saúde. O estudo é baseado em 

dados secundários da Sala de Apoio à Gestão Estratégica 

(SAGE, http://sage.saude.gov.br) e do Ministério da Previdência 

social (DATAPREV, http://www3.dataprev.gov.br), oriundos do 

Sistema de Informações de Agravos de Notificações (SINAN) e 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Os dados de incidência de ATMB nas Regiões do Brasil 

são oriundos do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho 
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(AEAT) através do InfoLogo presente na base de dados 

históricos do Ministério da previdência Social.  

 De acordo com o Ministério da Saúde a SAGE é um 

sistema que disponibiliza informações para auxiliar a tomada 

de decisão, a gestão e a geração de conhecimentos. 

Demonstrando a atuação governamental no âmbito do SUS, 

possibilita projeções e inferências setoriais, além de contribuir 

para a transparência das ações desenvolvidas na área de 

saúde. 

 As linhas temporais foram construídas com o auxílio do 

programa Microsoft Excel 2013, empregado na análise e 

processamento dos dados fornecidos pela SAGE que tem como 

fonte o SINAN e o IBGE, tornando possível a análise da 

evolução conjunta das ocorrências dos ATMB envolvendo 

profissionais da área de saúde nas regiões do Brasil. 

A análise dos dados do SINAN e da SAGE contou com 

informações disponibilizadas publicamente, de forma agregada, 

acessíveis pelos sítios eletrônicos sem a identificação dos 

trabalhadores ou implicação de qualquer prejuízo para estes, 

conforme a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os sistemas de informação em saúde (SIS) contribuem 

para a melhoria da qualidade bem como da eficácia e eficiência 

do atendimento à saúde, proporcionando aos profissionais e 

estudantes a oportunidade da realização de pesquisas, com a 

intenção de oferecer evidências e auxílio no processo de 

ensino. Também ajudam a gerenciar as informações 

necessárias para desempenhar as atividades de forma mais 
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eficaz e eficiente. Os SIS são alimentados através do 

preenchimento de fichas de notificação e atendimento 

presentes nas instituições e, posteriormente, os dados são 

encaminhados para os órgãos competentes via internet. 

Quando acontece de se notificar menos do que seria esperado 

ou devido, há uma subnotificação.  

A subnotificação de doença de notificação compulsória é 

uma irregularidade que fragiliza o encadeado sistema de saúde 

brasileiro, gerando prejuízos substanciais à medida que as 

doenças subnotificadas constituem risco à saúde da população; 

o conhecimento destas e de seus agravos são imprescindíveis 

para a promoção de ações de controle (SOUZA; ARCELINO; 

TRINDADE, 2006). 

A compreensão do percurso que os dados percorrem até 

que sejam tabulados e inseridos nos sistemas de informação se 

torna importante para entender como ocorre o processo de 

inserção, o caminhar desses dados nos níveis hierárquicos de 

gestão e como os mesmos se destinam para a população em 

geral (Figura 1). 

Buscando melhor intepretação dos dados dos SIS, foi 

feito o levantamento da incidência dos ATMB presente no 

Dataprev. A incidência Indica o número de casos novos 

ocorridos em certo período de tempo em uma população 

específica. A análise dos dados secundários fornecidos pelo 

site do DataPrev, possibilitou a construção de uma linha 

temporal dos últimos cinco anos (2012 a 2016) das regiões do 

Brasil, resultando na comparação entre as regiões (Figura 2). O 

Centro-Oeste é a região que apresentou o maior número de 

incidência de acidentes com material biológico 21,9%, também 

apontando um crescimento significativo de 18,6% nos últimos 
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dois anos. A região Norte ocupa a última posição, com 5% 

indicando uma diminuição de 0,6% nos últimos dois anos. 

Figura 1 – Fluxo dos dados do Sinan 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Durante a análise dos cinco anos pode ser observado 

que a única região que não demonstrou grande oscilação foi o 

Centro-Oeste, pois apresentou uma crescente constante, 

enquanto as demais regiões oscilaram com picos e quedas no 

número de incidência no decorrer dos anos. A região Norte se 

manteve sempre em ultima posição durante todo o período dos 

anos analisados corroborando assim com o estudo de Miranda 

(2016) que aponta o Norte com os menores números entre os 

anos de 2007 a 2014, o estudo também indica que a região 

Centro-Oeste vem crescendo ao decorrer dos anos, hoje a 

mesma ocupa a primeira posição no número de incidência de 

ATMB. 

 Historicamente as desigualdades econômicas entre as 

regiões determinam a localização dos profissionais de saúde. 
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Assim, as Regiões Sudeste e Sul são as que possuem as 

maiores taxas de profissionais de saúde, seguidas do Distrito 

Federal. 

 A distribuição dos profissionais de saúde está muito 

associada ao poder econômico dos Estados, pois as Regiões 

Sul e Sudeste se destacam como aglomeradoras de mão de 

obra. Outra característica dessas regiões é a maior oferta de 

cursos da área da saúde, que se torna determinante para a 

fixação do profissional. O Distrito Federal concentra a maior 

taxa de profissionais por mil habitantes.  No entanto apesar do 

Sul e Sudeste apresentarem maiores taixas de profissionais da 

saúde essas regiões não apresentam os maiores números de 

ATMB como ocorre na região Centro-Oeste, isso pode ser 

explicado pelo fato dessas regiões investirem mais na 

segurança de seus profissionais com Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) e também haver um melhor acompanhamento, 

porém se faz necessário uma investigação aprofundada sobre 

essas informações para que seja possível afirmar tais causas 

pela quais o Sul e Sudeste apresentarem números menos que 

o Centro-Oeste mesmo tendo as maiores taixas de 

trabalhadores da área de saúde.     

Segundo o Ministério da Previdência Social, a análise do 

AEAT possibilita a construção de um diagnóstico mais preciso 

acerca destes acidentes, e propicia a elaboração de políticas 

mais eficazes para as áreas relacionadas com o tema. São 

apresentadas ainda estatísticas sobre acidentes segundo a 

Classificação Internacional de Doenças (CID) mais incidentes 

por região.  

Nesta pesquisa, a incidência dos casos de ATMB oriunda 

dos arquivos do Dataprev demonstrou alta frequência de 

campos com informações não definidas, nos anos de 2012 
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2013 e 2014, onde apenas os estados de Minas Gerais, São 

Paulo e Paraná possuíam preenchimento completo dos dados.  

As variáveis analisadas demonstraram que o preenchimento da 

ficha de investigação necessita urgentemente de melhoria no 

Brasil. Assim, a análise dos dados deve ser realizada 

observando-se a necessidade iminente de ingerências que 

aperfeiçoem o preenchimento das fichas de notificação, o índice 

de completude dos dados e a alimentação adequada dos 

mesmos nos SIS. 

  

Figura 2 - Incidência de Acidentes com Material Biológico nas 

Regiões do Brasil. 2012 a 2016. 

 
Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) Infologo / 

Dataprev.  

  

 

 Através da linha temporal dos ATMB ocorridos no Brasil 

nos últimos dez anos (2008 a 2017), construída com base nos 

dados fornecidos pelo SAGE (Figura 3), foi possível observar 



INVESTIGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO COM 
MATERIAL BIOLÓGICO ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO BRASIL 

1267 
 

que durante esses anos houve um aumento constante no 

número de acidentes, no ano inicial do estudo (2008) ao ano 

final (2017) o Brasil apresentou um aumento de 33,7% sem 

apresentar nenhuma oscilação no decorrer dos anos, um fator 

importante para que justifique essa grande crescente é a 

obrigatoriedade da notificação de ATBM e a implantação em 

2006 de uma ficha específica para esse tipo de acidente.  

 No entanto os números de acidentes podem ser mais 

alarmantes do que nos é apresentado no site do SAGE, pois 

ainda se faz presente a subnotificação sobre as ocorrências de 

acidentes com material biológico. Segundo Gomes e Caldas 

(2017) em seus estudos foi constatado que o SINAN, sistema 

que fornece dados para o SAGE e DATAPREV, apresenta um 

elevado percentual de dados incompletos, essas informações 

como: escolaridade, tempo de trabalho na ocupação, material 

orgânico, status sorológico do acidentado e do paciente-fonte, 

evolução do caso e emissão da CAT,  ajudariam na 

identificação do tipo de acidente e em qual categoria ele é 

classificado seja de ATMB ou não, demonstrando dessa forma 

que se faz necessário um melhoramento no preenchimento das 

fichas de investigação.   

Existem interesse e uso crescentes na realização de 

pesquisas com base de dados secundários que pode se 

relacionar com a maior facilidade e agilidade de acesso às 

informações processadas em meio eletrônico, que foram 

observadas a partir das ações de descentralização da gestão 

dos sistemas de informação em saúde.  

A detecção das lacunas no registro dos acidentes de 

trabalho é primordial para que se possa ter uma maior 

frequência e precisão dos dados. É nítido que, embora haja 
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reconhecimento dos SIS como documentos de grande 

notoriedade epidemiológica, ele ainda é incipiente. 

As limitações desta pesquisa foram relativas a utilização 

de bancos de dados secundários, que por se tratar de uma 

pesquisa retrospectiva, houve um número elevado de 

notificações que apresentavam o campo branco e ignorado, o 

que impossibilitou melhor análise dos resultados. 

 

Figura 3 - Número de Acidentes de Trabalho com Material 

Biológico. Brasil, 2008 a 2017. 

 
Fonte: Sinan / IBGE / SAGE. 

 

  

Existe a necessidade de apontar que os dados 

secundários são essenciais para o início de uma investigação, 

ou seja, para mapear o cenário em questão e auxiliar nas 

tomadas de decisão do gestor. Porém, esse tipo de fonte de 

dados apresenta fragilidades quanto sua completude e 

atualização. Esses fatores acontecem por causas que vão 
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desde a formação insipiente dos profissionais que alimentam as 

fichas e os sistemas, insuficiência ou falta de computadores e 

rede de internet, perpassando pela inexistência de educação 

continuada nos serviços de saúde e de uma visão profissional 

eficiente e especializada, o que acarreta falha na análise e 

interpretação satisfatória dos dados, provocando 

vulnerabilidade no planejamento e monitoramento das ações 

em saúde, deixando a tomada de decisão baseada no interesse 

político, sem embasamento da área técnica. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base nos estudos apresentados até aqui e nos 

resultados encontrados, é notório que um dos fatores 

essenciais para a prevenção dos ATMB é a minimização do 

risco de transmissão por acidentes com agulhas contendo 

sangue. Para isso, torna-se necessário a utilização de seringas 

com agulhas retráteis, a realização da imunização dos 

trabalhadores de saúde para HBV e treinamentos desses que 

são essenciais para a prevenção. Entretanto, outras medidas 

podem ser consideradas, como: o controle dos resíduos 

hospitalares; as condições de trabalho; a organização do 

processo de trabalho; o uso dos EPI e sistemas de segurança 

no trabalho. É de grande importância o uso dos dispositivos de 

segurança como uma medida de prevenção para os ATMB. 

É de suma importância atentar pela necessidade do 

preenchimento eficiente das fichas de notificação, agravos e 

das situações de risco, para que seja possível a alimentação 

dos SIS, pois a partir do estudo dos dados fornecidos pelas 

plataformas de domínio público se tornam viáveis a realização 

de estudos científicos e a análise por todos os órgãos 
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componentes do SUS, que dão embasamento para o 

planejamento de projetos e ações que visam a diminuição e 

eliminação dos agravos e acidentes do trabalho. 

Esta pesquisa não se finda com seus resultados. 

Considera-se que possa contribuir para estudos futuros na área 

de saúde do trabalhador, mais especificamente dos 

profissionais da saúde, pois entender as causas dos agravos é 

imprescindível para o desenvolvimento de ações de prevenção 

e controle. 
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RESUMO: O ruído hospitalar é definido como a somatória dos 
sons acústicos com diferentes frequências e vibrações sem 
relações entre si. Quando ocorre constantemente, e acima dos 
níveis permitidos, a emissão desses sons caracteriza-se como 
poluição sonora. Objetivou-se no presente estudo analisar o 
impacto dos ruídos nos pacientes críticos internados na terapia 
intensiva adulta por meio de estudos empíricos acerca do 
assunto. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura 
através de pesquisa nas fontes de dados indexadas a Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e National Library of Medicine 
(PubMed), nos meses de setembro e outubro de 2018. Foram 
utilizados artigos publicados de 2014 a 2018 nos idiomas inglês 
e português. Empregados os seguintes descritores: 
“Ruído”/”Noise”, “Cuidados críticos”/”Critical care”, 
“Enfermagem”/”Nursing”, “Adulto”/”Adult”, cruzados por meio do 
operador boleano “AND”. Foram selecionadas oito pesquisas e 
o grau de evidência dos estudos variou entre I a III, sendo um 
deles produzido por pesquisadores brasileiros. Todas as 
pesquisas identificaram a quantidade e tipo de alarme 
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disparado na unidade de terapia intensiva, todavia, dois artigos 
abordaram intervenções que reduzissem o risco desse impacto, 
favorecendo a segurança do paciente. Os resultados deste 
estudo apontaram que os ruídos hospitalares causam impacto 
negativo na recuperação do paciente crítico, principalmente, 
quanto às alterações da vigília e maximização da dor.  
Palavras-chave: Ruído. Cuidados críticos. Enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO 

 
 A unidade de terapia intensiva (UTI) consiste em um 

espaço do hospital destinado a assistir pacientes 

potencialmente graves e instáveis. É considerado um serviço 

de alta complexidade, uma vez que conta com aparato 

tecnológico, informatizado e tem suporte para realizar 

procedimentos invasivos e diagnósticos (BACKES, et. al., 

2015).  

Além disso, é considerado um ambiente hostil, em 

consequência do processo de trabalho e dos riscos persistentes 

aos quais os profissionais e pacientes estão susceptíveis, como 

contágio por microrganismos resistentes, exposição à radiação 

eletromagnética, acidentes com perfurocortantes e, por fim, 

ruídos constantes de aparelhos e máquinas. (SANTOS et. al., 

2018).  

Embora a UTI geralmente seja caracterizada nessa 

perspectiva negativa, é importante resgatar a ideia desse 

espaço como um ambiente receptivo que proporcione conforto 

e qualidade de vida aos seus pacientes (SANTOS et. al., 2018).  

Dentre os fatores que interferem negativamente o 

desfecho do paciente crítico, internado na terapia intensiva, 

tem-se o ruído hospitalar definido como a somatória de sons 
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acústicos com diferentes frequências e vibrações sem relações 

entre si. Quando ocorre constantemente, e acima dos níveis 

permitidos, a emissão desses sons caracteriza-se como 

poluição sonora (SILVA, 2014).  

O ruído é quantificado a partir da escala de pressão 

sonora ponderada, na qual apresenta como unidade o decibel 

(dB) e varia entre 0 dB a 120 dB, sendo o último equivalente ao 

limiar de dor. Portanto, esta escala revela a resposta humana 

ao ouvir um determinado barulho (SILVA, 2014).  

Não se pode negar que os dispositivos médicos são 

recursos fundamentais para auxiliar na assistência de 

qualidade, pois permite monitorização e acompanhamento 

contínuo, identificando mais rapidamente alterações que 

comprometam a vida do doente internado. Com o avanço 

tecnológico, mais dispositivos são introduzidos e os números de 

alarmes aumentam, chegando, em média, a 1000 alarmes por 

turno (RUSKIN et. al., 2015). 

Apesar de ser resultado positivo do desenvolvimento 

tecnológico, os monitores multiparamétricos apresentam alta 

sensibilidade e baixa especificidade, aumentando, assim, o 

número de alarmes falsos e de baixa relevância clínica. 

Portanto, o novo desafio para Engenharia Biomédica é 

padronizar os sons dos alarmes de acordo com a classificação 

de urgência apropriada, adequando as necessidades visuais e 

auditivas (PEDREIRINHO et. al., 2017). 

Segundo a Food and Drug Administration (FDA), agência 

federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos 

Estados Unidos, em cinco anos, foram registradas mais de 500 

mortes de pacientes associadas ao alarme hospitalar.  Ao 

reconhecer a relevância e significado clínico da fadiga de 

alarmes, a Joint Comission Internation (JCI), estabeleceu essa 
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problemática como um objetivo nacional de segurança do 

paciente (RUSKIN et. al., 2015). 

Em contrapartida, no Brasil, os estudos quanto à fadiga 

de alarme são incipientes. Dessa forma, não se tem uma 

dimensão concreta para sustentar condutas e fornecer 

informações mais realísticas, condizentes à prática assistencial 

(CARVALHO et. al., 2015). 

A partir da percepção dos profissionais de saúde, em 

especial a Enfermagem, quanto à possibilidade das tecnologias 

em saúde produzirem riscos ao bem-estar do paciente, estes 

profissionais buscam aprofundar o conhecimento e refletir à 

assistência oferecida seguindo o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), lançado em 2013, que garante 

a utilização segura dos equipamentos e materiais em saúde 

(CARVALHO et. al., 2015). 

 Sabe-se que o organismo humano responde ao ruído 

excessivo através de mecanismos semelhantes ao estresse. Os 

níveis séricos de adrenalina e cortisol se elevam. Dessa forma, 

a frequência cardíaca, pressão arterial e vasoconstrição 

periférica também aumentam, proporcionando maior risco de 

doença cardíaca isquêmica. Pode ocorrer também 

comprometimento da resposta imunológica, delírios, distúrbios 

do sono, fadiga, irritabilidade, aumento da secreção, mobilidade 

gástrica até perda auditiva (ANDRADE et. al., 2016); (HALM, 

2018).  

Diante desse contexto, o sono torna-se mecanismo 

fundamental para recuperação e manutenção da saúde do 

paciente crítico. A vigília do adulto requer, em média, sete a oito 

horas de sono por dia.  Portanto, modificações da forma rítmica 

no sono/repouso desse indivíduo podem levar tensão, atraso na 

cicatrização de feridas, intensificação das dores e maior 
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dificuldade na realização das atividades diárias, aumentando o 

tempo de internação, custos e sofrimento físico e psíquico tanto 

para o paciente quanto para família (COSTA et. al., 2013).  

Verificou-se que o local de maior ruído hospitalar é a 

Central de Material de Esterilização (CME), sobretudo devido 

ao uso de equipamentos como ar comprimido e máquina 

termodesinfectora. Mesmo não sendo um espaço que realize 

cuidados diretos ao doente, a exposição sonora acima do 

permitido, é deletéria para saúde dos profissionais. O segundo 

lugar de maior ruído é liderado pela UTI’s e o último pela 

Unidade de Internação Clínica ou enfermarias.  

Sendo assim, com intuito de reduzir os níveis ruidosos, 

alguns hospitais incorporaram propostas, como o tempo de 

silêncio. Neste momento, todas as atividades que emitem sons 

são suspensas por um determinado período para atingir o 

máximo de silêncio possível e as luzes são desligadas ou 

diminuídas. Apenas os ruídos ambientais, ar condicionado e de 

monitorização, os quais não podem ser evitados, são permitidos 

(HEATHER et. al., 2015). 

Recomenda-se também o uso de tampões de ouvidos 

para os doentes, especialmente à noite. Estudo realizado no 

Hospital Universitário do Norte da Noruega revelou com essa 

medida, efeito positivo para qualidade do sono aliada ainda com 

uso de máscaras e uso do hormônio melatonina (ESPER et. al., 

2017).  

Outra intervenção, encontrada na literatura, é 

proporcionar o conforto acústico por meio da reestruturação 

arquitetônica da UTI, uma vez que a construção do ambiente 

físico hospitalar interfere diretamente no encaminhamento 

terapêutico do paciente (NOGUEIRA, 2015).  
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O projeto pode contar com medidas simples, como o uso 

de isoladores sonoros, em especial, a espuma de plástico, por 

diminuir o tempo de reverberação com eficiência e 

economicamente, automação das portas, vedação de janelas, 

modificação do ar condicionado (JOSHI et. al., 2018).  

Conhecendo a complexidade da dinâmica, processos de 

trabalho hospitalares e a grande quantidade de normas e 

critérios a serem seguidos, a criação de projetos em unidades 

de saúde é também uma tarefa árdua, que exige não só a 

responsabilidade do arquiteto como também a intervenção do 

profissional da saúde, em especial, o enfermeiro.  

Embora a Enfermagem apresente, há bastante tempo, 

na grade curricular disciplinas sobre gerenciamento de recursos 

físicos e participe na elaboração de documentos e normas para 

construções de estabelecimentos de saúde, esta profissão tem-

se distanciado cada vez mais da atuação gerencial. Acredita-se 

que esse afastamento ocorra pela formação do modelo de 

saúde hospitalocêntrico e da hegemonia médica sustentada 

pelo capitalismo (DRAGANOV et. al., 2018).  

Por permanecer mais tempo e realizar cuidados diretos 

ao paciente, a Enfermagem dispõe da Teoria do Conforto, a 

qual resulta em uma vivência holística, centrada nas 

necessidades de alívio e tranquilidade do paciente nos 

contextos físico, psicoespiritual, sociocultural e ambiental. 

Como os distúrbios do sono são bastante frequentes nos 

pacientes internados em terapia intensiva, a redução dos ruídos 

e ajuste da iluminação em certos períodos do dia, seriam ótimas 

estratégias para aplicação da Teoria do Conforto pela Equipe 

de Enfermagem (PONTE et. al., 2017).  

Se por um lado os ruídos hospitalares causam efeitos 

negativos nas saúdes do paciente e do trabalhador, o ambiente 
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da terapia intensiva não precisa ser totalmente silencioso. A 

musicoterapia tem sido aplicada como auxílio na redução da 

ansiedade e sensação de dor ao promover um momento de 

distração sensorial. Essas ações são importantes, visto que, 

muitas vezes, a terapia intensiva é visualizada como um 

ambiente hostil e, dessa forma, pode-se agravar o estresse dos 

pacientes e familiares, os quais são obrigados a conviver com 

desconhecidos e sem privacidade (SILVA, 2018; DOMINGUES 

et. al., 2017).  

Frente ao exposto, percebe-se que o impacto dos ruídos 

tanto para o meio ambiente quanto para UTI envolve uma 

temática séria, pois repercute negativamente nas saúdes do 

doente e da equipe multiprofissional. As evidências científicas 

revelam que a maioria dos profissionais intensivistas não 

consideram o silêncio um recurso terapêutico, como lavagem 

de mãos, dupla checagem de medicamentos, utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPI), cumprimento de 

protocolos e pacotes entre outros (ESPER et. al., 2017). 

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo analisar o 

impacto dos ruídos nos pacientes críticos internados na terapia 

intensiva adulta, por meio de estudos acerca do assunto. 

Pretende-se também, conhecer principalmente os resultados 

encontrados nas pesquisas mais recentes e, assim, gerar 

reflexões ao divulgar o tema a fim de que surjam efeitos nas 

práticas assistenciais.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Este 

tipo de metodologia consiste em reunir conjunto de dados 
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simultaneamente e transformá-los em informações relevantes 

sobre o tema (GALVÃO et. al., 2014).  

 Sendo assim, formulou-se a seguinte questão 

norteadora: “O que a literatura atual aborda sobre o impacto dos 

ruídos nos pacientes críticos internados na terapia intensiva 

adulta? ” 

A coleta de dados foi realizada no período de setembro 

a outubro de 2018. Para reduzir a possibilidade de viés foram 

utilizadas diversas fontes, tendo como bases de dados 

eletrônicas: Scientific Electronic Library On-line (SciELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literacture Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE), Base de dados de Enfermagem (BDENF). 

Estas foram acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) – Enfermagem, U.S. National Library of Medicine 

(PubMed).  

Foram utilizados apenas artigos datados de 2014 a 2018 

nos idiomas português e inglês. Empregados os seguintes 

descritores: “Ruído”/”Noise”, “Cuidados críticos”/”Critical care”, 

“Enfermagem”/”Nursing”, “Adulto”/”Adult”. A combinação entre 

as palavras-chave foi realizada por meio do operador boleano 

“AND”.  

Escolhidos apenas os estudos que respondiam a 

questão de pesquisa, apresentavam caráter qualitativo e 

quantitativo e que adotavam métodos estatísticos, meta síntese 

ou meta-análise. Foi recorrido aos autores consagrados na 

temática. Foram excluídos os artigos indisponíveis 

gratuitamente, teses de graduação mestrado ou doutorado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 Em um primeiro momento, utilizou-se a BVS com os 

descritores em português “ruído” and “cuidados críticos” and 

“enfermagem” and “adulto” e, em seguida, estes em inglês 

“noise” and “critical care” and “nursing”. Nessa primeira coleta 

foram obtidos ao todo 19 artigos. A aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão resultou na seleção de quatro artigos.  

 No PubMed, ao utilizar os descritores apenas em inglês, 

foram localizados 17 artigos, dos quais foram selecionados 

quatro. Nessa análise, foram excluídos também os artigos 

repetidos e que envolviam a unidade de terapia intensiva 

pediátrica.  

Assim, a amostra final é composta por oito artigos, que 

serão descritos a seguir no Quadro 1, de acordo com os critérios 

de inclusão e exclusão estabelecidos, seguido da discussão 

dos resultados.  

As evidências encontradas na literatura revelam, em 

concordância, que o sono é condição necessária para 

recuperação do estado de saúde do paciente crítico.  

Verificou-se supervalorização dos estudos quantitativos 

dessa área. Foram encontrados apenas 2 estudos qualitativos, 

sendo 1 deles qualitativo e quantitativo. 
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Quadro 1. Síntese dos artigos selecionados 

N Autor Título Objetivo 
Nível de 

evidência/ano 

1 Sharon 

R. et al. 

Melatonin for 

the 

promotion of 

sleep in 

adults in the 

intensive 

care unit. 

Avaliar se quantidade e 

qualidade do sono podem ser 

melhorados pela 

administração de melatonina 

a adultos na unidade de 

terapia intensiva. Avaliar se a 

melatonina administrada 

melhora dos resultados 

físicos e psicológicos dos 

pacientes. 

II 

2018 

2 Margaret 

M. 

McNeill. 

Critical Care 

Performance 

in a 

Simulated 

Military 

Aircraft 

Cabin 

Enviroment.  

Determinar os efeitos de 2 

estressores de voo, hipóxia 

induzida pela altitude e ruído 

de aeronaves e examinar as 

contribuições da fadiga e da 

experiência clínica no 

desempenho cognitivo e 

fisiológico da Equipe de 

Transporte Áereo de 

Cuidados Críticos 

I 

2018 

3 Sendelba

ch S. et. 

al. 

Stop the 

Noise: A 

Quality 

Improvement 

Project to 

Decrease 

Electrocardio

graphic 

Reduzir o número de sinais 

de alarme 

eletrocardiográfico. 

II 

2015 
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Nuisance 

Alarms. 

4 Medeiros 

A. R. et. 

al.  

Percepção 

de 

enfermeiros 

sobre 

desconfortos 

que afetam 

os idosos no 

pós-

operatório. 

Identificar a percepção de 

enfermeiros hospitalares 

sobre o conceito de conforto 

e os 

I 

2014 

5 Grossma

n N.M. et. 

al.  

Awakenings

? Patient and 

Hospital Staff 

Perceptions 

of Nighttime 

Disruptions 

and Their 

Effect on 

Patient 

Sleep. 

Entender como os pacientes, 

médicos e enfermeiros 

percebem as interrupções do 

sono e identificar quais 

interrupções estão 

associadas à perda objetiva 

do sono. 

I 

2017 

6 Ding Q. 

et. al.  

Factors 

Influencing 

Patients’ 

Sleep in the 

Intensive 

Care Unit: 

Perceptions 

of Patients 

and Clinical 

Staff. 

Explorar as percepções e 

crenças dos funcionários e 

pacientes em relação aos 

fatores ambientais e não 

ambientais que afetam o 

sono dos pacientes 

internados na unidade de 

terapia intensiva. 

I 

2017 
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7 Khan 

H.S. et. 

al.  

Decreasing 

Delirium 

through 

Music (DDM) 

in critically ill, 

mechanically 

ventilated 

patients in 

the intensive 

care unit: 

study 

protocol for a 

pilot 

randomized 

controlled 

trial. 

 

Determinar a viabilidade do 

desenho do estudo e estimar 

o tamanho do efeito potencial 

da audição musical preferida 

pelo paciente na redução do 

delirium, conforme medido 

pelo Confusion Assessment 

Method for the ICU (CAM-

ICU). 

 

I 

2017 

8 Hu F. R. 

et. al. 

Effects of 

earplugs and 

eye masks 

combined 

with relaxing 

music on 

sleep, 

melatonin 

and cortisol 

levels in ICU 

patients: a 

randomized 

controlled 

trial. 

Determinar os efeitos do uso 

de protetores auriculares e 

máscaras de olho com 

música de fundo relaxante 

nos níveis de sono, 

melatonina e cortisol em 

pacientes de UTI.  

 

I 

2015 
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As pesquisas quantitativas, presentes nesta revisão, 

identificaram quais os fatores que mais interferem e impactam 

negativamente a saúde do paciente e profissional frente aos 

ruídos hospitalares. Agora, é preciso que haja elaboração de 

estudos qualitativos que analisem essa situação mais próxima 

da realidade.  

 Além disso, as pesquisam não incluíram outros membros 

da equipe multiprofissional que atuam diretamente com o 

paciente, como técnico de enfermagem, fisioterapeuta, 

psicólogos, nutricionistas. Devido à grande quantidade de 

artigos americanos, a cultura do técnico de enfermagem não é 

comum, o que explica sua ausência na equipe de enfermagem 

observada nesse estudo.  

 Dos oito estudos, um é brasileiro. Nota-se com essa 

informação, que os estudos quanto à temática são incipientes 

no Brasil. Logo, impossibilita a aplicação de práticas 

condizentes com a realidade nacional. Houve uma distribuição 

igualitária quanto ao período de publicação dos artigos. 

Todavia, foram coletados poucos estudos durante o período de 

2014-2018.  

 Todas as pesquisas identificaram a quantidade e tipo de 

alarme disparado na unidade, no entanto, dois artigos 

abordaram intervenções que reduzissem o risco desse impacto, 

favorecendo a segurança do paciente.  

Observou-se também que todas as pesquisas 

evidenciaram alterações de vigília como condição necessária 

para recuperação de uma doença ou condição grave a qual 

paciente se encontra. Consequentemente, o impacto negativo 



O IMPACTO DOS RUÍDOS NOS PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS NA 
TERAPIA INTENSIVA ADULTA 

1287 
 

causado pelos ruídos hospitalares é o desequilíbrio do 

sono/repouso.  

Em contrapartida, a literatura apontou como primeira 

afetação do bem-estar do hospitalizado, a dor. A análise desse 

dado com outros estudos coletados permitiu inferir que os 

ruídos hospitalares podem maximizar a dor e, portanto, ser um 

indicador indireto de saúde.  

 Após análise dos artigos, emergiram dos textos quatro 

categorias temáticas intituladas: Percepções dos profissionais 

quanto às interrupções do sono; Intervenções para reduzir os 

ruídos na terapia intensiva; fadiga de alarme; musicoterapia.  

 

Percepções dos profissionais quanto às interrupções do 

sono:  

Nessa categoria, os artigos abordaram a equipe 

multiprofissional e percebeu-se que o enfermeiro foi a classe 

que apresentou melhor desempenho nos questionários e 

instrumentos relacionados aos fatores que podiam interromper 

o sono.  

Acredita-se que o rendimento desse profissional tenha 

sido melhor, em decorrência, da longa permanência e convívio 

com esses pacientes, a qual permitiu a identificação mais fácil 

e ágil de suas necessidades e sinais. Essa situação corrobora 

com a importância da Enfermagem em reconhecer as respostas 

humanas e, a partir delas, realizar cuidados apropriados.  

Foi identificado divergências nas percepções dos 

profissionais quanto aos fatores que interrompem o sono do 

paciente crítico. No estudo de Grossman et. al., em sua 

totalidade, reconheceu, como empecilhos para repouso, a 

configuração do ambiente hospitalar. Este produzia fatores 

subjetivos, como a dor e as alterações constantes dos sinais 
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vitais. Os ruídos ficam em segundo lugar como causa de sono 

interrompido, seguido de temperatura e ansiedade.   

Já segundo Qinglan et. al. (2017), o tratamento médico 

intensivo é posto em evidência como afetação do sono. Em 

segundo plano, tem-se o ambiente da UTI. Portanto, conclui-se, 

nesse estudo, que o ambiente não é fator primordial que 

influencia o sono do paciente. Logo, as fontes ambientais de 

perturbação, como os ruídos, devem ser reduzidas, no entanto, 

não são suficientes para garantir bom repouso. A garantia de 

maior impacto para descanso do paciente é o controle da 

ansiedade e das emoções do paciente.  

Considerando os contextos físicos, ambientais, 

socioculturais e psicoespirituais, identificou-se que os 

desconfortos nos pacientes são afetados majoritariamente pelo 

fator físico. No estudo de Medeiros et. al., todos os enfermeiros 

julgaram a dor como sendo a razão que desequilibra o repouso 

dos doentes. A totalidade desse dado revela a dificuldade de 

caracterizar medir com precisão os níveis de dor, visto que essa 

resposta humana é subjetiva e única. No entanto, é 

fundamental para assistência de enfermagem, revelando, 

assim, um cuidado mais humano.  

Embora a avaliação da dor tenha ocupado o primeiro 

lugar ao julgar o critério desconforto, como contexto ambiental, 

56,7% dos enfermeiros avaliaram os ruídos excessivos como 

fator preponderante.  

 

Intervenções para redução dos ruídos na unidade de 

terapia intensiva:  

De acordo com a literatura consultada, as principais 

intervenções utilizadas para reduzir os ruídos são: utilização de 

protetores auriculares; quiet time, ou seja, período no qual a 
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equipe multiprofissional decide desligar as luzes e reduzir o 

nível de ruído; musicoterapia; identificação e personalização de 

alarmes dos monitores e equipamentos, segundo as 

necessidades dos pacientes, evitando que estes sinalizem 

desnecessariamente; troca diária dos eletrodos de 

eletrocardiograma (ECG). Tais medidas podem reduzir de 80-

90% dos alarmes relacionados à ECG, consequentemente, 

diminuindo o nível de ruído no ambiente.  

Embora não atue diretamente para redução dos ruídos 

na UTI, 2 estudos analisarem o efeito terapêutico da melatonina 

como forma de favorecer o sono do paciente. No entanto, os 

estudos apresentaram evidências insuficientes para 

recomendar a administração da melatonina para melhora da 

qualidade e quantidade de sono nos pacientes críticos.  

 

Fadiga de alarme:  

Sendelbach et. al. (2015), em sua pesquisa, traz a fadiga 

de alarme como um problema relacionado à segurança do 

paciente, pois o excesso de ruídos pode levar alarmes 

ignorados, desativados ou silenciados sem necessidade. 

Identifica também esse comportamento como principal risco 

tecnológico que põe em jogo a vida do paciente.  

Segundo Batista (2018), os ruídos excessivos no 

ambiente de terapia intensiva, podem causar eventos adversos, 

isto é, complicações indesejadas. Essas reações aumentam os 

custos para os serviços de saúde e prejudicam a saúde física e 

emocional do paciente bem como da família, podendo gerar até 

mesmo um evento sentinela, ou seja, quando a ação leva a 

morte do paciente.  

A atuação do enfermeiro nesse sentido é marcante, visto 

que é um dos profissionais que tomam a frente na 
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personalização de alarmes e permanece maior tempo com o 

indivíduo hospitalizado. Este fato demonstra a necessidade de 

uma educação profissional para que o enfermeiro opere 

adequadamente o sistema de alarme. 

Ao analisar os cuidados críticos de 70 enfermeiros 

militares, Margareth et. al. (2018), comprovou que o aumento 

de ruídos resulta em maximização dos erros e omissões.  

Nota-se com esta revisão de literatura, a variedade de 

pesquisas que indicam os efeitos negativos dos ruídos 

hospitalares nas UTIs e os associam com a ocorrência de 

eventos adversos, advindo diretamente do ruído ou 

indiretamente quando leva a erros e omissões do profissional 

ao identificar fadiga de alarme.  

Apesar de os eventos adversos serem relacionados ao 

erro humano, deve-se, acima de tudo, considerar as condições 

de trabalho, aspectos estruturais e complexidade das atividades 

que podem servir como desencadeadores para ocorrência de 

eventos que prejudiquem a segurança do paciente. Já se 

entende que o avanço tecnológico aliado com deficiência dos 

recursos humanos, podem gerar a ocorrência de um erro ou até 

mesmo um evento sentinela (OLIVEIRA et. al., 2014).  

Infelizmente, o ruído hospitalar ainda não foi incluído 

como uma meta internacional para segurança do paciente. Não 

obstante, pode ser um critério a ser considerado à medida que 

mais estudos e pesquisas sejam realizados para garantir 

evidências suficientes quanto ao seu impacto negativo na 

saúde do hospitalizado.  

 

Musicoterapia:  

Sikandar H. Khan et. al. (2017) revelou, em seu estudo, 

que as intervenções musicais reduzem a frequência cardíaca, 
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pressão arterial sistêmica, dor, ansiedade e doses de sedativo, 

este último foi observado quando os pacientes ouviam suas 

músicas preferidas.  

Diferentemente do ruído, a música é a combinação de 

sons de forma organizada e apresenta melodia, harmonia e 

ritmo. Quando o doente escuta uma música, áreas do cérebro 

envolvidas com memória, cognição e emoção são ativadas. 

Logo, ao potencializar atividade nessas regiões, a disfunção 

cerebral reduz. Efeito observado principalmente em pessoas 

mais velhas que experimentam doenças graves ou ferimentos.  

A utilização da música como forma terapêutica foi 

utilizada, pela primeira vez em 1859, pela enfermeira Florence 

Nightingale. Posteriormente, foram aplicadas pelas enfermeiras 

musicistas Isa Maud Illsen e Harriet Ayer Seymor na I e II 

Guerra Mundial (ARAÚJO et. al., 2013).  

Esta informação evidencia a importância da Enfermagem 

em adotar medidas não farmacológicas para garantir o bem-

estar físico e mental dos pacientes. No entanto, a musicoterapia 

é um método de terapia alternativa e complementar pouco 

conhecida e aplicada nos serviços de saúde. Isto decorrente da 

presença do enfermeiro principalmente na área administrativa 

como também no número reduzido de pesquisas que tragam 

evidências científicas atuais sobre a temática.  

Nesta revisão, apenas o estudo de Sikandar H. Khan 

trouxe a importância da música como recurso terapêutico e 

mecanismo utilizado para reduzir ruídos nas UTI, diminuindo, 

assim, estresse, ansiedade, dor e melhora na qualidade do 

sono.  

 

CONCLUSÕES 
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Os ruídos hospitalares impactam física, mental e 

emocionalmente a saúde dos pacientes e profissionais que 

residem e atuam na unidade de terapia intensiva adulta.  

Desta forma, o manejo multidisciplinar, especialmente da 

equipe de enfermagem, é essencial para reduzir e propor 

intervenções para esse agravo, uma vez que maximizam a 

ocorrência de eventos adversos e, portanto, reduzem os 

indicadores de qualidade da assistência.  

Por meio desse estudo, a literatura revelou complicações 

que podem surgir decorrentes dos ruídos hospitalares. A 

primeira afetação do bem-estar do hospitalizado foi a dor. A 

análise desse dado com outros estudos coletados permitiu 

inferir que os ruídos hospitalares podem maximizar o sofrimento 

físico e, portanto, ser um indicador indireto de saúde. 

Para aprimorar os indicadores de qualidade da 

assistência relacionados ao ruído hospitalar, decorrente do 

avanço tecnológico, são necessários propostas e intervenções 

para reduzir essa problemática, como uso da musicoterapia, 

protetores auriculares, programar adequadamente as máquinas 

e monitorizar individualmente cada paciente. Conclui-se, 

portanto, que os ruídos hospitalares podem ser prevenidos e 

para isso basta adotar medidas básicas de segurança.   
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RESUMO: A biossegurança no âmbito hospilatar consiste em 
um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização 
ou eliminação de riscos inerentes à atividades nesse ambiente. 
A análise dos riscos ocupacionais nesse contexto visa uma 
melhoria das condições de trabalho dos profissionais e, por 
consequência, a melhoria na prestação de cuidados aos 
doentes, por isso o presente estudo objetiva conhecer os riscos 
ocupacionais enfrentados pelos trabalhadores que atuam no 
âmbito hospitalar. Trata-se de um revisão integrativa da 
literatura de artigos científicos de 2012 a 2018 nas bases de 
dados: LILACS, BDEnf e MEDLINE, mediante busca na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A amostra foi composta por 
8 artigos que atendiam aos critério de inclusão e exclusão 
definidos e fora categorizados de acordo com seus objetivos. 
Foi identificado que a sobrecarga de trabalho, a fragilidade do 
sistema de gestão de segurança do trabalho, a dificuldade de 
adesão às medidas de biossegurança, a agressividade e a 
gravidade dos pacientes internados no início de uma epidemia 
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constituam condições que aumentavam os riscos ocupacionais. 
O acidente ocupacional com maior ocorrência foram com 
materiais perfurocortantes. A categoria profissional mais 
acometida são os auxiliares e técnicos de enfermagem, sendo 
a maioria do sexo feminino. Fica evidente a importância de 
medidas preventivas, educativas e treinamentos para o uso 
adequado de Equipamento de Proteção Individuais. 
Palavras-chave: Biossegurança. Hospital. Riscos 
ocupacionais. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de ambiente hospitalar, de maneira global, é 

definido como um lugar/espaço/território onde os trabalhadores 

da área da saúde, formados em diferentes categorias, dão 

assistência às diversas necessidades de saúde dos seus 

clientes, os quais buscam por serviços nos níveis de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde, seja de forma individual ou 

coletiva. Esse espaço é composto por um grupo de elementos 

físicos e sociais que estão correlacionados, onde as redes 

humanas dão formação a própria cultura desse território 

buscando sempre por locais mais saudáveis, harmoniosos e 

sustentáveis (SVALDI; SIQUEIRA, 2010).  

A definição de promoção da saúde na perspectiva de um 

novo modelo de atenção à saúde busca a qualidade de vida dos 

cidadãos, admitindo-a como resultado de um conjunto de 

determinantes do âmbito social, econômico, político, cultural e 

emocional que influenciam os indivíduos, não se limitando 

apenas ao campo biológico. Essa mudança ocorrida no mundo 

e no Brasil provoca a necessidade de novas perspectivas e 

ações voltadas às diversas áreas de atenção à saúde, inclusive 

aquelas desenvolvidas no âmbito de instituições hospitalares, 



RISCOS OCUPACIONAIS ENFRENTADOS PELOS TRABALHADORES NO 
ÂMBITO HOSPITALAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

1298 
 

seja por usuários ou profissionais de saúde (SILVA; AZEVEDO, 

2011).  

O ambiente hospitalar apresenta especificidades no 

mundo do trabalho em saúde. É formado por uma diversidade 

de profissionais ou trabalhadores treinados para realizar 

variadas atividades necessárias à manutenção da estrutura da 

instituição no que concerne ao conjunto de objetivos 

estabelecidos, sendo o trabalhador o sujeito da sua própria 

ação e da sua relação com o meio (ALAM; CEZR-VAZ; 

ALMEIDA, 2005). 

Risco é definido por toda e qualquer possibilidade de que 

algum elemento ou circunstância existente num dado processo 

ou ambiente de trabalho possa causar dano à saúde, seja por 

meio de acidentes, doenças ou do sofrimento dos 

trabalhadores, ou ainda por poluição ambiental (PORTO, 2000). 

A grande maioria dos profissionais da área de saúde, 

bem como os seus clientes, estão submetidos a diversas 

situações de riscos como biológicos, químicos e físicos no 

ambiente hospitalar. No intuito de minimizar essas situações 

vários estudos relacionados com a Biossegurança estão sendo 

realizados nos últimos anos (OLIVEIRA, 2013).  

O maior risco para os trabalhadores da área da saúde é 

o acidente com material perfurocortante, que expõe os 

profissionais a microorganismos patogênicos, sendo a hepatite 

B a doença de maior incidência entre esses trabalhadores 

(FIGUEIREDO, 1992). 

As condições de trabalho e o contato constante com 

agentes produtores de riscos tornam os trabalhadores 

susceptíveis a acidentes e ao adoecimento. Isso pode ser 

intensificado porque constantemente, o ingresso no mercado de 

trabalho ocorre sem conhecimento e treinamento dos cuidados 
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necessários para evitar exposição aos riscos oferecidos pela 

rotina do serviço. Mesmo após a admissão, muitas empresas 

não oferecem treinamento adequado aos seus funcionários. 

Outro fato que pode favorecer a exposição é a existência de 

vícios profissionais ou a crença de que erros só ocorrem aos 

outros (DAMASCENO, 2006).  

Nos ambientes hospitalares são muitos os riscos 

oferecidos à saúde. De natureza biológica, pelo contato com 

doenças e agravos, utilização de pérfuro cortantes ou 

eventualmente contaminados e contato com fluidos orgânicos; 

riscos de natureza física, como raios laser, campos 

eletromagnéticos, radiações ultravioleta, ruído, condições de 

iluminação desajustadas; riscos de natureza química, pelo 

manuseamento de produtos químicos perigosos (dependendo 

do estabelecimento), riscos ergonômicos, pela mobilização de 

doentes e longos períodos em posição ortostática; riscos 

referentes à própria organização do trabalho (AREOSA, 2013).  

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 prestações de serviço, visando à saúde do 

homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a 

qualidade dos resultados. (TEIXEIRA; VALLE, 1996).  

Sendo incluída nos dias atuais como preocupação de 

todos os serviços relacionados à saúde como o ambiente 

hospitalar, visto que trata de uma área com um grande risco de 

infecções. (GARBIN et al., 2005).  

No Brasil a biossegurança está amparada legalmente 

pela Lei de Biossegurança – nº 8.974 de 05 de janeiro de 1995, 

seu foco são os riscos relativos às técnicas de manipulação. A 

aplicabilidade do termo a ambientes que não envolvem 
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organismos geneticamente modificados, como hospitais, foi um 

processo cultural. É importante ressaltar que a biossegurança 

hospitalar não possui lei própria, a mesma se utiliza de 

legislações de medicina do trabalho e saúde do trabalhador. 

A análise da biossegurança entre os profissionais 

permite criar estratégias de prevenção e promoção da saúde, 

possibilitando a melhoria das condições de trabalho dos 

profissionais e, por consequência, a melhoria na prestação de 

cuidados aos doentes. O presente estudo tem como objetivo 

fazer a caracterização e análise dos riscos de trabalho 

oferecidos aos profissionais de saúde (AREOSA; MENDES, 

2014).  

O ambiente de trabalho dos hospitais é um espaço que 

esconde riscos iminentes tanto para as pessoas quanto para o 

meio ambiente e, neste sentido, deve ser objeto de constante 

processo de avaliação e controle (SILVA; LIMA; MARZIALE, 

2012). 

Diante dos riscos relacionados ao ambiente hospitalar, o 

presente estudo visa conhecer os riscos ocupacionais 

enfrentados pelos trabalhadores que atuam no âmbito 

hospitalar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da 

literatura, compreendida entre os anos de 2012 a 2018, acerca 

dos riscos ocupacionais que os trabalhadores do âmbito 

hospitalar estão expostos. A elaboração da presente revisão 

baseou-se na descrição das seguintes fases referenciadas por 

Souza; Silva; Carvalho, (2010): elaboração da questão 

norteadora; busca ou amostragem da literatura; coleta de 
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dados; análise crítica dos estudos incluídos; discussão dos 

resultados e apresentação da revisão integrativa. 

Assim, partindo desse pressuposto, procedeu-se ao 

levantamento literário dos artigos científicos indexados nas 

bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados 

Brasileira de Enfermagem (BDEnf) e Base de dados da 

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos da 

América (MEDLINE), mediante busca na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), sendo utilizados os descritores indexados no site 

Descritores em Ciência da Saúde- DECS: hospital; 

biossegurança e riscos ocupacionais, combinados pelo 

operador booleano AND (hospital AND biossegurança AND 

riscos ocupacionais). 

Os critérios de inclusão definidos para a seleção da 

bibliografia foram: os artigos com texto completo disponível; 

publicados em português, inglês e espanhol; no período de 

2012 a 2018; em formato de artigo científico e que abordaram 

o assunto referente à temática. Foram excluídas teses e 

dissertações. 

A coleta da amostra foi realizada durante setembro a 

novembro de 2018, utilizando-se para melhor apresentação e 

organização dos dados um instrumento contendo as variáveis: 

numeração do artigo no banco de dados, título, base de dados, 

periódico, autores, município/estado, ano de publicação, local 

da pesquisa, objetivo, tipo de estudo/abordagem, resultados e 

conclusão.  

Com o uso dos descritores citados foram encontrados 

um total de 145 artigos, sendo que destes apenas uma 

amostragem de 71 artigos corresponderam aos filtros de 

pesquisa empregados, porém apenas 25 foram selecionados 
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por terem sido publicados dentre os anos de 2012 a 2018. Após 

a análise dos resumos selecionados, foram escolhidos 8 

artigos, que compuseram a amostra do presente estudo por 

atenderem ao objetivo do trabalho, bem como acatarem os 

critérios de inclusão e exclusão.  

Para a análise seguiu-se com a interpretação e síntese 

dos resultados, comparando-se os dados evidenciados na 

análise de cada artigo. Os resultados foram caracterizados e 

organizados em duas tabelas. A primeira (Tabela 1) contém a 

distribuição dos estudos segundo o periódico, ano de 

publicação, profissionais analisados, abordagem do estudo, 

região de publicação da pesquisa e área de atuação dos 

autores principais. A segunda tabela (Tabela 2) se refere ao 

agrupamento de acordo com os objetivos dos artigos: artigos 

que tratam dos fatores de risco para acidentes de trabalho 

(n=2), artigos que tratam sobre os acidentes de trabalho 

visando orientar como prevenir novos casos (n=5) e artigos que 

tratam de medidas preventivas de acidentes ocupacionais 

(n=1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a leitura minuciosa, foram catalogadas 08 

publicações, sendo desta forma constituída a amostra do 

estudo, conforme caracterização explicitada na tabela 1 a 

seguir. 

 

Tabela 1. Distribuição dos estudos segundo o periódico, ano de 

publicação, profissionais analisados, abordagem do estudo, 

região de publicação da pesquisa e área de atuação dos 

autores principais. Recife-PE. 
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VARIÁVEIS  N % 

Periódico Rev. de Enfermagem UFPE 

online (REUOL) 

Rev. Cogitare enfermagem 

Journal of Nursing and 

health 

Rev. Saúde e Sociedade 

Rev. de Enfermagem da 

UFSM 

Rev. Epidemiologia e 

Serviços de Saúde 

Rev. Acta Paulista de 

Enfermagem 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

12,5 

 

25 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

Ano de 

publicação 

2018 

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

0 

3 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

37,5 

12,5 

12,5 

12,5 

25 

0 

Profissionais 

analisados 

Profissionais de saúde 

Profissionais de serviços 

gerais 

7 

1 

87,5 

12,5 

Abordagem do 

estudo 

Quantitativa 

Qualitativa 

6 

2 

75 

25 

Região de 

publicação da 

pesquisa 

Norte 

Nordeste 

Centro-oeste 

Sudeste 

Sul 

0 

2 

0 

3 

3 

0 

25 

0 

37,5 

37,5 
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Área de atuação 

dos autores 

principais 

Enfermagem 

Direito 

 

7 

1 

87,5 

12,5 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

A partir da primeira análise dos dados, já se pôde 

observar que, no tocante ao período das publicações, o ano de 

2017 foi o que obteve maior número de publicações sobre a 

temática, com três artigos (37,5%), seguido de 2013 com dois 

(25%) e os anos de 2014, 2015 e 2016 com apenas uma 

publicação cada (12,5% cada). Os anos de 2012 e 2018 não 

apresentaram nenhum trabalho que tratasse dos riscos 

ocupacionais que os trabalhadores estão expostos no âmbito 

hospitalar. Embora o número de publicações estejam 

aumentando, como em 2017, esse aumento ainda é discreto 

quando comparado à importância da temática.  

No que concerne às modalidades dos estudos, todos os 

artigos selecionados são artigos originais, o que fortalece o 

presente estudo e o torna relevante, pois há alguns anos a 

grande maioria das produções, principalmente na área da 

saúde, se constituem de revisões, relatos de experiência e 

estudos de caso, abordagens que não possuem o mesmo valor 

científico que as pesquisas originais no âmbito acadêmico. 

Outro aspecto de destaque se refere à área de atuação 

dos autores principais. Evidenciou-se que 7 dos 8 autores 

principais têm formação e atuam na área da enfermagem. Isto 

demonstra um interesse claro dos enfermeiros na produção 

acerca do assunto, o que pode ser explicado pelo fato dessa 

categoria ser a mais exposta aos riscos e acidentes 

ocupacionais no âmbito hospitalar.  Esse fato leva ao 
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questionamento sobre a carência de publicações por parte da 

classe médica a respeito do tema, por também se tratar de uma 

categoria exposta a esses riscos.  

De acordo com o periódico de publicação, as revistas na 

área de enfermagem apresentaram maior quantidade de 

publicações, dentre elas a Rev. de Enfermagem UFPE online 

(REUOL), a Rev. Cogitare enfermagem, a Journal of Nursing 

and health, a Rev. de Enfermagem da UFSM e a Rev. Acta 

Paulista de Enfermagem, contabilizando um total de 6 

publicações e as revistas em outras áreas da saúde como a 

Rev. Saúde e Sociedade e Rev. Epidemiologia e Serviços de 

Saúde totalizaram 2 artigos publicados. Esse dado 

possivelmente está relacionado à área de atuação dos autores 

principais. 

Além disso, os profissionais de enfermagem integraram 

a amostra do estudo em 7 artigos, sendo que 1 desses tratava 

também dos demais profissionais de saúde, dentre eles 

médicos e farmacêutico, enquanto os profissionais de serviços 

gerais compuseram apenas 1 dos 8 estudos. Isso reafirma o 

quanto que a categoria de enfermagem se relaciona de forma 

mais significativa com os acidentes ocupacionais.  

Dados publicados em 2010, pelo Ministério de Trabalho 

e Emprego no Manual de implementação do Programa de 

prevenção de acidentes com materiais perfuro cortantes em 

serviços de saúde, evidenciam que os principais profissionais 

acometidos pelos acidentes ocupacionais são os de 

enfermagem (43%), seguidos de médicos (28%), tendo os 

profissionais de serviços gerais ocupando o quarto lugar (3%).  

No que concerne aos objetivos gerais dos artigos 

analisados foi possível agrupa-los em três grupos explicitados 

na tabela 2. 
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Tabela 2. Classificação quanto aos objetivos gerais. Recife-PE. 

Classificação quanto aos objetivos gerais 

Artigos que tratam dos 

fatores de risco para 

acidentes de trabalho (n=2) 

Art. 5- Donatelli et al, 2015. 

 

Evidenciar os aspectos e o 

processo de trabalho que 

concorrem para a ocorrência 

dos acidentes de trabalho com 

material biológico 

 

Art. 6- Villarinho; Padilha, 

2014. 

 

conhecer as situações de 

riscos ao acidente de trabalho 

no cuidado prestado às 

pessoas internadas por 

HIV/AIDS, em um Hospital 

Referência em doenças 

infectocontagiosas no 

município de Florianópolis, 

Santa Catarina, no período de 

1986 a 2006. 

 

 

Artigos que tratam sobre 

os acidentes de trabalho 

visando orientar como 

prevenir novos casos (n=5) 

Art. 1- Arantes et al, 2017. 

Caracterizar os acidentes de 

trabalho, com material 

biológico, em trabalhadores 
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dos serviços gerais de 

instituições de saúde 

 

Art. 2- Januário et al, 2017. 

Objetivou-se descrever os 

acidentes ocupacionais 

envolvendo material biológico 

com trabalhadores da equipe 

de enfermagem 

 

Art. 3- Arantes et al, 2017. 

objetivo caracterizar os 

acidentes de trabalho com 

material biológico em 

trabalhadores de um serviço 

de saúde 

 

Art. 4- Dornelles et al, 2016. 

caracterizar os acidentes de 

trabalho com material 

biológico em um hospital do 

extremo sul do país, no 

período compreendido de 

janeiro de 2006 e dezembro 

de 2012 

 

Art. 7- Santos; Costa; 

Mascatenhas, 2013. 

descrever as exposições 

ocupacionais a material 

biológico (EOMB) em 
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hospitais do município de 

Teresina, estado do Piauí, 

Brasil, no período de 2007 a 

2011 

Artigos que tratam de 

medidas preventivas de 

acidentes ocupacionais 

(n=1 ) 

Art.8- Costa et al, 2013.  

Avaliar as medidas 

preventivas recomendadas 

durante a assistência aos 

pacientes sintomáticos 

respiratórios, com tuberculose 

pulmonar 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Os artigos que tratam dos fatores de risco para acidentes 

de trabalho constatam de forma unânime que a sobrecarga de 

trabalho expressa pela sobreposição de tarefas constitui um 

fator de risco importante para os profissionais que atuam no 

hospital. A fragilidade do sistema de gestão de segurança do 

trabalho no hospital, a dificuldade de adesão às medidas de 

biossegurança por parte dos profissionais, bem como a 

agressividade e a gravidade dos pacientes internados no início 

de uma epidemia, foram citadas como condições de riscos 

ocupacionais.   

No tocante aos artigos que tratam sobre os acidentes de 

trabalho visando orientar como prevenir novos casos, foi 

verificado que acidentes por exposição percutânea estava 

presente na totalidade dos estudos. O artigo 1 (ARANTES et al, 

2017) verificou que acidente por exposição percutânea ocorre 

em 98,2% dos acidentes com material biológico em 

trabalhadores dos serviços gerais de instituições de saúde, o 

artigo 2 (JANUÁRIO et al, 2017) verificou que este tipo de 
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acidente ocorre em 60,7% dos acidentes ocupacionais com 

material potencialmente contaminado envolvendo 

trabalhadores de enfermagem, o artigo 3 (ARANTES et al, 

2017) identificou que esta categoria de acidente ocorre em 

88,2% dos acidentes de trabalho com material biológico em 

trabalhadores de serviços de saúde, no artigo 4 (DORNELLES 

et al, 2016) percebeu esse tipo de acidente em 77,7% dos 

profissionais de saúde expostos a material biológico no 

ambiente hospitalare o artigo 7 (SANTOS; COSTA; 

MASCARENHAS, 2013) identificou que acidentes dessa 

natureza ocorrem em 65,3% das exposições ocupacionais a 

material biológico entre trabalhadores de hospitais no Município 

de Teresina. Os resíduos perfurocortantes estão incluídos no 

grupo E dos resíduos de serviços de saúde e necessitam ser 

manipulados de acordo com normas de biossegurança 

estabecidas pela norma da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária- RDC Nº 222 de 2018, visando minimizar acidentes de 

trabalho como os verificados nos estudos analisados.  

Ainda sobre esses artigos, foi possível identificar que 

dentre os profissionais acometidos por acidentes ocupacionais 

há um maior destaque para o sexo feminino e para os auxiliares 

e técnicos de enfermagem. O Conselho Federal de 

Enfermagem em 2010 constatou que dentre os profissionais de 

enfermagem, 87,24 % são do sexo feminino, o que justifica um 

maior percentual desse sexo dentre os acometidos por 

acidentes ocupacionais nessa categoria.  

O artigo 8 (COSTA et al, 2013) que trata das medidas 

preventivas de acidentes ocupacionais, por ser direcionado 

para a assistência ao paciente com tuberculose (TB), identificou 

registros em prontuários sobre precaução por aerossois em 

44,8% pacientes. Para um melhor manejo e controle da 
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transmissão da tuberculose no ambiente hospitalar é importante 

designar pessoas responsáveis por elaborar e monitorar um 

plano de Controle de Infecção de TB adaptados às condições 

da instituição, com o auxílio dos responsáveis pelo Programa 

Estadual/Municipal da tuberculose. É de suma importância que 

o profissional de saúde adote medidas de controle adequadas, 

tais como reconhecimento, isolamento e manejo de pacientes 

bacilíferos, o que determina normas e medidas oportunas de 

controle: medidas administrativas, de controle ambiental e 

proteção individual (DELGADO, 2016). 

 

CONCLUSÕES  
 

A busca pelos principais riscos ocupacionais em 

trabalhadores no âmbito hospitalar, motivou essa revisão pelo 

fato de ser uma exposição de risco muito frequente entre tais 

profissionais. Ao decorrer da análise, foi constatado que existe 

um predomínio de acidentes percutâneos com perfuro- 

cortantes, que atinge mais o sexo feminino e os enfermeiros e 

técnicos de enfermagem. Além disso, fatores como sobrecarga 

de trabalho, assim como, a variabilidade da rotina e a não 

adesão ao uso adequado dos equipamentos de proteção 

individual (EPIs) também foram verificados como agravantes de 

tal situação. Diante disso, foi constatada a importância de 

medidas preventivas, educativas, treinamentos para o uso 

adequado de EPIs, com uma interferência na pré-exposição ao 

risco, direcionado, principalmente, para os profissionais que 

estão mais expostos ao risco como profissionais de 

enfermagem (enfermeiro e técnicos de enfermagem), médicos 

e profissionais de serviços gerais, em ordem decrescente, 

respectivamente. Isso reforça como é importante melhorar o 
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planejamento e a gestão nas áreas de maior complexidade que 

estão mais expostas aos riscos ocupacionais.  

Durante o estudo, inferiu-se que doenças altamente 

infectocontagiosas, como a tuberculose, necessitam de maior 

perícia do profissional durante o cuidado, pois representam 

riscos ocupacionais relevantes após a exposição do profissional 

no manejo do paciente. Isso enfatiza a necessidade do uso dos 

EPIs pelos profissionais de saúde, com o intuito de minimizar a 

incidência de doenças infectocontagiosas. 

Outro aspecto relevante identificado foi a escassa produção 

acerca desse tema, de forma ainda mais acentuada entre os 

profissionais médicos, pois dentre os artigos selecionados, não 

foi identificado nenhum profissional da área médica como autor 

principal. Isso revela o pouco interesse dessa categoria acerca 

do assunto, o que é preocupante, visto que esses profissionais 

também estão sujeitos a exposição dos riscos ocupacionais. O 

que se viu foi um predomínio da publicação pela classe de 

enfermagem, o que pode ser explicado pelo maior risco 

encontrado nesse grupo bem como por um maior interesse 

dessa categoria por esse tema.  

Estudos que abordam esse assunto são de suma 

importância e ao selecionar os artigos percebeu que a maioria 

são estudos transversais, estudos que não possuem período de 

seguimento, com análise de prontuários, o que demonstrou 

uma carência de estudos prospectivos, que apresentam um 

maior rigor metodológico. Assim, são necessários futuros 

estudos que abranjam uma maior população amostral, com 

uma análise de seguimento, para se ter mais consistência e 

informações mais relevantes acerca desse assunto, já que se 

relaciona diretamente com o risco que os profissionais de saúde 

estão diariamente expostos. 
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CINASAMA 2018 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE: Os impactos da poluição na saúde e meio 

ambiente 

 

O CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE 
MEIO AMBIENTE está destinado a estudantes e 
profissionais da área saúde, educação, meio ambiente 
e áreas afins e tem como objetivo de proporcionar, por 
meio de um conjunto de palestras 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.  

A interdisciplinaridade dos temas abordados 
atingem todos os profissionais das mais diversas 
áreas. 

Foram abordados diversos temas durante o 
evento, entre eles: Valorização de resíduos 
agroindustriais através de processos biotecnológicos 
para reduzir o seu impacto no meio ambiente, o 
processo de industrialização e seus impactos no meio 
ambiente urbano, Impactos Na Saúde Humana 
Provocados Por Substâncias Sintéticas Utilizadas Em 
Procedimentos Estéticos: Os riscos do uso do silicone 
industrial, do Formol e coloração capilar, O papel da 
biotecnologia na redução dos riscos à saúde 
provocados pelos contaminantes ambientais 
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provenientes de salões de beleza, Resíduos 
contaminantes e infecciosos: impactos na saúde e no 
meio ambiente Resíduos de Medicamentos 
domiciliares - um grande paradigma na Saúde 
Ambiental, Resíduos de diálise - um problema de 
saúde pública , Biossegurança: impactos na saúde e 
no meio ambiente, A influência dos Poluentes 
ambientais  nas desordens metabólicas, endócrinas e 
alteraçoes epigenéticas: obesidade, distúrbios 
endócrinos e alimentares e diminuição dos níveis de 
testosterona, A influência dos Poluentes ambientais 
nas alterações epigenéticas e intervenção nutricional 
na modulação do epigenoma, Os efeitos do lixo 
eletrônico na saúde humana e meio ambiente, 
Ambiente construído e sua influência  na saúde e 
Genômica nutricional conceitos e aplicabilidade 
  Diante da grandiosa contribuição dos artigos 
aprovados, os livros frutos desse Evento: Os livros 
“SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; Biotecnologia interativa; 
Odontologia interativa, Farmácia interativa, Meio 
ambiente: uma visão interativa 1 e 2, e Nutrição 
interativa 1 e 2” contribuirão para o conhecimento dos 
alunos nas mais diversas áreas da Ciência. 
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