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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, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “Saúde a serviço da vida” tem conteúdo 

interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e 

compreensão de varias temáticas dentro da área em estudo. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre os 

dias 6 e 7 de Dezembro de 2019 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. 

O livro Saúde a serviço da vida apresenta 

interdisciplinaridade entre a as áreas da saúde concentrado 

em títulos com temas que relatam experiência profissional 

nas áreas afins.  

O livro Saúde a serviço da vida, 1 abrange as áreas: 

Atenção a saude, Trabalho multiprofisisonal, Práticas 

integrativas e complementares PICs, Interprofissionalidade 

na saúde e Administração em saúde. O livro Saúde a 

serviço da vida, 2 abrange as áreas: Saúde e meio 

ambiente, Epidemiologia, Biossegurança, Perfl populacional. 

O livro Saúde a serviço da vida, 3 abrange as áreas: 

Biomedicina, Anatomia e fisiologia humana, Educação física: 

fisiologia do esporte, treinamento e atuação em saúde, 

Fisioterapia. O livro Saúde a serviço da vida, 4 abrange as 

áreas: Saúde da Criança, Saúde do adolescente, Saúde do 

homem e Saúde do trabalhador. O livro Saúde a serviço da 

vida, 5 abrange as áreas: Saúde da mulher, Saúde sexual e 

reprodutiva e Saúde da família. O livro Saúde a serviço da 

vida, 6 abrange as áreas: Saúde do Idoso, Saúde mental e 

psicologia. O livro Saúde a serviço da vida, 7 abrange as 

áreas: Saúde pública e Saúde básica. 

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 
 

A INFLUÊNCIA DOS DISRUPTORES 
ENDÓCRINOS PRESENTES NO AMBIENTE 

NA ETIOPATOGÊNESE DA OBESIDADE 
 

Aurimárcia da Silva Torres 1 

Laura Ferreira Dias Xavier 1 
Luan Samy Xavier Dantas 1 

Amanda Silva Medeiros 1  

Vinicius Silva Costa 2 
1 Graduandos do curso de Medicina, UFRN; 2 Orientador/Professor do DCM/UFRN.  

vsco@ig.com.br. 

 

RESUMO: Obesidade é a condição em que se inserem os 
possuidores de índice de massa corporal superior a 30 kg/m2. 
Atualmente, ocupa a posição de pandemia, representando um 
dos principais agravos de saúde, especialmente por relacionar-
se com complicações que ameaçam a vida. O corpo de 
conhecimentos adquirido sobre o tema permite inferir que se 
trata de uma condição multifatorial, recebendo influências não 
só sociais, mas também de predisposição genética e fatores 
ambientais. Sob esse prisma, um grupo de substâncias 
químicas existentes em alimentos, água, ar e produtos 
químicos, denominados disruptores endócrinos, vêm 
despertando a atenção de cientistas e especialistas por serem 
capazes de interagir com o sistema endócrino e metabólico, 
podendo desempenhar um importante papel na etiopatogênese 
da obesidade. O propósito deste artigo é reunir as mais 
recentes evidências a respeito da influência dos disruptores 
endócrinos sobre o metabolismo, em especial os relacionadas 
à obesidade.  Para isso, foram reunidos criteriosamente 
trabalhos publicados nos últimos 5 anos nas base de dados 
PubMed, MEDLINE e LILACS. Como resultado, identificou-se 
larga trama de interações destes compostos com o organismo, 
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constituindo um dos fatores ambientais ligados à obesidade. 
Por fim, concluiu-se que há a necessidade de difusão dos mais 
recentes achados sobre o tema, a fim de promover políticas de 
controle. 
Palavras-chave: Obesidade. Disruptores endócrinos. 

Patogeniaducação infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O corpo humano obedece a um conjunto de regras e 

princípios determinadas pelo sistema endócrino, responsável 

por comandar os processos metabólicos que orientam a reserva 

e a mobilização de recursos energéticos, cujos representantes 

são lipídios, carboidratos e proteínas. Esse amálgama de 

hormônios, por sua vez, está em constante interação com 

compostos oriundos do meio externo, os quais podem promover 

desbalanços do comportamento metabólico esperado, sendo, 

portanto, denominados Disruptores Endócrinos (DEs). No 

interior deste grupo de substâncias, encontram-se os 

obesogênicos, assim nomeados por existirem razões para 

associá-los à obesidade  (HEINDEL; NEWBOLD; SCHUG, 

2015). 

Sob esse prisma, um tecido alvo de vários estudos 

recentes sobre o tema é o adiposo, o qual nos últimos anos 

abandonou a posição de componente inerte do organismo, 

passando a ser considerado um órgão endócrino, guiando com 

protagonismo processos que regulam saciedade e apetite. Por 

isso, a obesidade é uma doença multifatorial, isto é, sua 

manifestação depende de uma equação de contribuintes, tais 

como desregulação endócrino-metabólica, predisposição 

genética, influência social e exposição ambiental, cujo 
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somatório é definido como ambiente obesogênico. Evidências 

crescentes sugerem a existência de um locus causal entre DEs 

e a atual pandemia de obesidade, sobretudo se somado a 

padrões alimentares inadequados (NAPPI et al., 2016). 

Giulivo et al. (2016) trazem a definição de disruptor 

endócrino adotada pela União Européia, “um disruptor 

endócrino é uma substância ou mistura exógena que altera a 

função do sistema endócrino, causando efeitos adversos à 

saúde de um organismo, sua progênie ou (sub) população” 

(Workshop Europeu sobre o impacto dos desreguladores 

endócrinos na saúde humana e na vida selvagem, Weybridge, 

Reino Unido, 2–4 / 12/1996). Ao mesmo tempo, DEs 

comportam-se poluentes orgânicos persistentes (POPs), que 

são substâncias químicas com capacidade acumulativa ao 

longo da cadeia alimentar, desencadeando efeitos muitas vezes 

imprevisíveis a saúde humana (Nadal et al., 2017). 

DEs são liberados no ambiente a partir de diferentes 

fontes, principalmente em indústrias de embalagens, pesticidas 

e constituintes alimentares. Evidências clínicas, modelos 

experimentais e estudos epidemiológicos sugerem que os DEs 

trazem grandes riscos para o ser humano, atingindo diferentes 

órgãos e sistemas (Maqbool  et al., 2016). Paralelo a isto, sabe-

se que os corpos hídricos superficiais e subterrâneos são os 

principais reservatórios de água potável, podendo facilmente 

ser contaminados pela infiltração de substâncias químicas 

através do solo, dos produtos utilizados na agricultura e 

pecuária, de excretas de animais, ou através dos efluentes 

industriais e domésticos, pois, de maneira geral, essas 

substâncias não são removidas pelos processos convencionais 

de tratamento de água e esgoto (PONTELLI; NUNES; 
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OLIVEIRA, 2016). Desse modo, toda a população fica sujeita a 

exposição destas substâncias.  

Nessa perspectiva, o objetivo do trabalho é perceber qual 

a relação e a influência dos DEs na patogênese da obesidade 

de acordo com a literatura mais atual, relacionando seus 

mecanismos de ação com os fatores que desencadeiam a 

obesidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Na elaboração da presente revisão integrativa de 

literatura, inicialmente definimos a temática a ser abordada, 

concedendo predileção a uma que, no interior da miríade de 

assuntos da endocrinologia, fosse essencialmente atual e 

relevante. Após assentarmos o tema, realizamos um 

levantamento bibliográfico das mais recentes publicações, 

utilizando bases de dados especializadas. Assim, com o intuito 

de responder a pergunta que apascentou nossa pesquisa “De 

que modo disruptores endócrinos relacionam-se com a 

obesidade?” foram selecionados estudos nacionais e 

internacionais. Em relação ao tipo de estudo, não entraram na 

análise os relatos de caso, entretanto, observou-se desde 

estudos descritivos até revisões sistemáticas. 

O corpo de conhecimentos que compõem este trabalho 

foi selecionado das bases de dados PubMed, MEDLINE e 

LILACS no mês de julho de 2019, em um primeiro momento. 

Posteriormente, uma nova busca foi desenvolvida no mês de 

outubro do mesmo ano. Foram adotados como critérios de 

inclusão a coerência com a pergunta norteadora deste estudo; 

possuir até 5 anos desde sua publicação. Foram excluídos os 

trabalhos que não satisfizeram os critérios de inclusão, assim 
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como os que não apresentaram coerência com o propósito 

deste artigo. 

No mês de julho de 2019, dispondo da base de dados 

PubMed, utilizamos os descritores “obesity” e “endocrine 

disruptors”, unidos pelo operador booleano “AND”. Após 

adicionarmos os filtros “Review”, “Full text”, “5 years” e 

“Humans”, obtivemos 78 resultados, dentre os quais os de 

maior relevância foram escolhidos mediante a leitura de seus 

resumos. 

Ainda em julho de 2019, na base de dados MEDLINE, 

utilizando os mesmos filtros e palavras-chave, foram obtidos 5 

resultados, dos quais, mediante o crivo da leitura de seus 

resumos, de acordo com seus graus de relevância, foram 

selecionados 3. 

Também no referido mês, na LILACS, utilizando as 

mesmas palavras-chave, porém sem a utilização de nenhum 

filtro, obteve-se 3 resultados, entre os quais apenas 1 atendia 

ao pré-requisito de 5 anos desde a sua publicação. 

 

Figura 1. Fluxograma descritivo da metodologia. 

Fonte: 
Elaborado pelos autores.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas últimas três décadas, tem-se observado um número 

crescente de indivíduos obesos, especialmente entre o público 

infanto-juvenil. Nos Estados Unidos, estima-se que o número 

de pessoas com sobrepeso e obesidade já tenha ultrapassado 

aquelas abaixo do peso, representando cerca de ⅓ da 

população. Esse fenômeno não está associado apenas a 

humanos; estudos observaram um aumento na prevalência de 

primatas e roedores com sobrepeso, além de cães e gatos 

domésticos (HEINDEL et al., 2017). O aumento de tal 

prevalência vem sendo associada aos DEs, substâncias que 

possuem diferentes conformações químicas e, podem até ser 

produzidas naturalmente pelo organismo, como o caso dos 

estrogênios, ou podem ser produzidas sinteticamente. 

(PONTELLI; NUNES; OLIVEIRA, 2016). 

Existem diversas categorias de DEs, das quais, as 

principais são abordadas a seguir: 

Organoestânicos (COEs) são, por definição, uma cadeia 

orgânica ligada a um átomo de estanho, cujo representantes 

mais comuns são os TBTs e os TPTs, os quais entram em 

contato com o homem por meio de conservantes de madeiras 

e alimentos de origem animal marinha que entram em contato 

com a tinta de cascos de navios (COCK; BOR, 2014). No 

organismo, o TBT possui atividade de inibição sobre a 

aromatase, enzima responsável pela conversão da 

testosterona em estrogênios (DARBRE, 2017). 

Bifenilos policlorados (PCBs) não semelhantes às 

dioxinas (NDL-PCBs) são hidrocarbonetos clorados que se 

acumulam no ambientes, sendo sua produção banida na 

Europa desde 1985, devido, principalmente, aos seus 
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potenciais efeitos cancerígenos. Tais substâncias eram usadas 

principalmente em equipamentos elétricos e refrigerantes, 

sendo esses equipamentos antigos a principal fonte de 

liberação dessas substâncias no ambiente, onde estas se 

acumulam no tecido adiposo de animais e humanos. A principal 

fonte de exposição do homem é através dos alimentos de 

origem animal, sendo PCB-153 e PCB-138 os que mais se 

destacam (COCK; BOR, 2014). 

Pesticidas organoclorados tem como principais 

representantes o Diclorofeniltricloroetano (DDT) e o 

hexaclorobenzeno (HCB). O DDT foi desenvolvido na década 

de 1940 como um inseticida, sendo classificado como 

genotóxico e cancerígeno, além de altamente persistente no 

meio ambiente,  teve seu uso proibido em vários países na 

década de 70. Entretanto, ainda é usado nos países em 

desenvolvimento para o controle de vetores de doenças como 

Malária. O HCB é um subproduto do processo de fabricação de 

outros produtos químicos, sendo também amplamente utilizado 

como um pesticida. Devido a seus efeitos cancerígenos 

prováveis, produção e utilização de HCB foi proibido pela 

Convenção de Estocolmo, pois, assim como DDT,  acumula-se 

no tecido adiposo e persiste no ambiente (COCK; BOR, 2014). 

Retardadores de chama bromados (BFRs) são 

compostos utilizados para evitar e/ou retardar incêndios, 

atrasando o tempo de combustão.  Tais substâncias são 

aplicadas em roupas, móveis e equipamentos elétricos, sendo 

assim, conhecidos por serem persistentes e bioacumulativos.  

Vários BFRs, incluindo BDE-47, BDE-99 e 

hexabromociclododecano (HBCD)  possuem, 

comprovadamente, propriedades acumulativas e tóxicas, 

muitos deles já tendo sido proibidos em vários países da 
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Europa. O éter difenílico polibromado (PBDE), o 

tetrabromobisfenol A (TBBP-A) e os isômeros de HBCD são os 

compostos que mais se destacam atualmente no contextos dos 

BFRs (COCK; BOR, 2014). 

Parabenos são ésteres de ácido p-hidroxibenzoico, 

tendo sido utilizados por quase um século devido suas 

características antimicrobianas e antifúngicas. Estudos mais 

recentes continuam a mostrar a presença de parabenos, 

principalmente metilparabeno (MetP), propilparabeno (ProP) e 

butilparabeno (ButP)  na maioria dos produtos usados 

rotineiramente, como  desodorantes, cremes, loções e 

maquiagem.  Sua função principal seria a de conservante. Estes 

compostos também  são encontrados alimentos processados,  

sendo usados como aditivos. Parabenos têm muitas 

propriedades que os tornam mais populares do que 

alternativas, pois são compostos de baixo custo, eficazes contra 

bactérias gram-positivas e leveduras, ademais, são  estáveis 

em relação à variação no pH, e podem ser adicionados aos 

produtos destinados a ser esterilizados em processos de 

autoclave (GIULIVO et al., 2016). 

Os ftalatos são utilizados em materiais plásticos para 

aumentar a flexibilidade, além disso, são utilizados usados 

como solventes e podem ser encontrados em uma variedade 

de produtos. Estudos mostram que essas substâncias podem 

ser liberadas através dos produtos que as contém. No corpo é 

metabolizado e os seus metabólitos são geralmente excretados 

na urina, não sendo bioacumulativos. Dibutilftalato (DBP), 

Ftalato de Dietila (DEP) e Ftalato de Dimetila (DMP) são os 

representantes mais utilizados na indústria (COCK; BOR, 

2014). 
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Para facilitar a compreensão da complexa rede de entes 

químicos considerados DEs, suas classes, principais 

representantes e fontes, elaborou-se a Tabela 1 e para a 

compreensão geral do nível de exposição elaborou-se a Tabela 

2, entretando nesta última nem todas as classes foram 

contempladas por falta de informações na literatura. 

 

Tabela 1. Visão geral dos DEs. 

Classe Representantes Fontes 

COEs Os principais são 
TBT e TPT 

É encontrado em 
conservantes de madeiras, 

tintas antivegetativas ou 
anti-incrustantes, sendo 
utilizados em cascos de 

navios e bioacumulado em 
moluscos e peixes. 

PCBs Os principais são 
PCB-153 e PCB-

138. 

Atualmente banidos da 
Europa, estão presentes em 

eletrodomésticos e 
refrigerantes. Acumulam-se 

no tecido adiposo de 
animais, sendo esta a 

principal fonte de exposição 
do homem. 

Organoclorados Os principais são 
DDT e  HCB. 

Foram banidos em vários 
países, devido a seus 

efeitos cancerígenos. O 
HCB é um subproduto do 
processo de fabricação de 
outros produtos químicos, 

sendo amplamente utilizado 
como um pesticida. 

Acumula-se no tecido 
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adiposo de animais e seres 
humanos. 

BFRs Os principais são 
o PBDE, o 

TBBP-A e o 
HBCD. 

São produtos químicos 
utilizados para prevenir e/ou 

diminuir o tempo de 
combustão. Utilizados em 

roupas, mobiliário e 
equipamento elétrico. 

Parabenos Os principais são 
MetP, ProP e 

ButP. 

A principal forma de 
absorção dos parabenos 
ocorre pela absorção pela 
pele, pois são substâncias 

bastante utilizadas em 
produtos de cuidados 

diários, como shampoos, 
hidratantes, cremes e 
maquiagens em geral. 

Ftalatos Os principais são 
o DBP, o DEP e 

o DMP 

São referidos como 
plastificantes, utilizados em 
plásticos para aumentar a 

flexibilidade. Também 
podem ser usados em 

solventes. 
A exposição humana ocorre 

principalmente através de 
dieta pela transferência do 

plástico para o produto 

Fonte: DARBRE, 2017; COCK; BOR, 2014 

 

Tabela 2. Lista dos principais obesogênicos e seus níveis de 

exposição. 

Classe Principais 
compostos 

Origem Faixa de exposição 
humana 
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Parabenos MetP Urina 
 

56.4 µg/l 

ProP urina 7.91 µg/l 

ButP 
 

urina 0.2-1240 µg/l 

Etilparabeno urina 1-1110 µg/l 

Benzilparabeno urina <0.10-0.5 ng/ml 

PCBs PCB-28, 52, 
66, 101, 110 

 

urina 
 
 

6.1-30.3 ng/ml 
 
 

PCB-52, 118, 
138, 153, 180 

plasma 17.9-57.1 ng/ml 

COEs TBT 
 
 
 
 

plasma 
 

<1-85 ng/ml 
 

urina 0.0008–0.0028 
ng/ml 

TPT soro 
 

 
0.17-0.67 ng/ml 

urina 0.0049-0.016 ng/ml 

BFRs  
Bisfenol A 

 

sangue 
materno 

 

5.90  µg/l 
 

urina 0.36-2.07 µg/ml 

Bisfenol B soro 169 ng/ml 
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Ftalatos bis (2-etil-hexil) 
ftalato 

 

soro <5.7 ng/ml 
 
 

ftalato de butil 
benzílico 

urina 6.9  µg/l 

Fonte: VEIGA-LOPEZ et al. (2018) (adaptado). 

 
Estudos em modelos animais demonstraram que ratos 

na faixa neonatal expostos a estrogénios sintéticos tiveram 

aumento do peso corporal, assim como exposição ao 

dietilestilbestrol durante o período neonatal predispõe para a 

obesidade em ratos de quatro a seis meses de idade (DARBRE, 

2017). A maioria dos trabalhos existentes foram feitos com 

TBBP-A, DDT, TBT e ftalatos e não deixam claro o mecanismo 

de ação pelo qual necessitam de melhor elucidação no futuro 

(PONTELLI; NUNES; OLIVEIRA, 2016). 

Os DE’s atuam no corpo por diversas vias, seu 

mecanismo de ação complexo permite a atuação em diversas 

áreas do sistema endócrino, desde a síntese a ação efetiva dos 

hormônios em seus respectivos receptores. Dessa forma, há 

uma curva de fenótipos possíveis devido à superexposição a 

esses compostos orgânicos, que depende da frequência de 

exposição e concentração. (NAPPI et al., 2016). Sendo assim, 

tais agentes atuam de forma a induzir a lipogênese, além de 

estimularem a hipertrofia e hiperplasia de adipócitos, 

favorecendo o crescimento e do tecido adiposo e gerando como 

consequência desbalanços metabólicos devido a produção 

hormonal inadequada no tecido adiposo. Com isso, há o 

favorecimento da desregulação do perfil lipídico que propicia 

outras comorbidades e aumento da morbimortalidade. 
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Ainda nesse contexto, sabe-se que essas substâncias, 

aparentemente, podem ligar-se a receptores hormonais 

nucleares responsáveis pelo controle dos adipócitos, além de 

alterar o metabolismo e o transporte dos hormônios endógenos  

(PONTELLI; NUNES; OLIVEIRA, 2016). Percebeu-se que os 

DEs se ligam aos Receptor Ativado por Proliferadores de 

Peroxissoma Gama (PPARy), um receptor chave na regulação 

da adipogênese, sendo altamente expresso em tecido adiposo, 

onde regula não só a diferenciação em adipócitos, mas também 

a acumulação de triglicerídeos (NAPPI et al., 2016).   Essa 

incorreta ativação do PPARy levaria a um aumento no número 

de adipócitos, causando alteração no armazenamento da 

energia e resistência insulínica (PONTELLI; NUNES; 

OLIVEIRA, 2016). 

Os PPARs, uma subfamília de receptores nucleares, 

atuam, juntamente com os receptores de retinoide X (RXR), na 

modulação da expressão de genes envolvidos na adipogênese, 

metabolismo de glicose lipídeos e colesterol. Tais modulações 

se dão  ainda pela atuação dos PPARs em regiões não 

codificadoras do DNA, onde, pela semelhança química e 

estrutural, também atuam alguns substância exógenas, como 

os DEs. Os dímeros de PPARα-RXR atuam no fígado 

favorecendo a beta-oxidação,enquanto os heterodímeros de 

PPARγ-RXR atuam na diferenciação de pré-adipócitos, além de 

regular a biossíntese e armazenamento de lipídios. A ação 

desses receptores se dá de forma importante no fígado, uma 

vez que é o situs de maior maior ocorrência das reações de 

metabolização e síntese de lipídeos (VEIGA-LOPEZ et al., 

2018). 

As alterações advindas da exposição pré-natal a essas 

substâncias são específicas para cada sexo, sendo o sexo 
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masculino afetado de forma mais importante e exacerbada 

quanto a exposição pós-natal a dietas ricas em lipídeos. No 

entanto, ao avaliar a exposição intra-útero de ratos aos DEs, 

houve divergência de fenótipos, sugerindo a existência de 

múltiplas janelas de exposição. (VEIGA-LOPEZ et al., 2018).  

Avaliações da exposição in vitro a BPA demonstraram 

ainda que exposições curtas (3 dias) ou longas (8 a 14 dias) a 

esse DE aumentaram de forma significativa a diferenciação 

adipogênica. Apesar de não haver ainda uma completa 

compreensão do mecanismo que leva a este resultado 

adipogênico, há indícios que apontam para o papel modulador 

do estresse do retículo endoplasmático, microRNA e metilação 

das cadeias de DNA.(VEIGA-LOPEZ et al., 2018). 

Petrakis et al. (2017) afirma que os DE’s contribuem na 

síndrome metabólica através de processos inflamatórios via 

citocinas, produzindo os efeitos do desequilíbrio metabólico. 

Podem intervir no metabolismo ao reduzir a expressão da 

lipoproteína lipase, promovendo assim hipertrigliceridemia, 

inibindo o transporte de glicose e aumentando a secreção de 

TNF. Além disso, os DE’s envolvidos na remodelação da matriz 

extracelular por meio de seus receptores, como integrinas e 

CD44, contribuem para inflamação, apoptose e angiogênese no 

tecido adiposo, resultando em fibrose do tecido adiposo e 

ultrapassando a capacidade de angiogênese nos tecidos.  

No texto, Petrakis et al. (2017) também enfatiza o 

processo de transformação oncogênica dos DE’s, através da 

capacidade de remodelação e reprogramação da expressão 

gênica carcinogênica. A exemplo da regulação negativa da 

caderina-E cuja expressão anormal foi detectada em muitos 

tipos de câncer, incluindo carcinomas gástricos, sendo assim a 

redução da sua expressão está relacionada ao crescimento 
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invasivo do tumor e à capacidade metastática, logo, a 

implicação dos DE’s na perda da adesão célula-célula mediada 

por caderina-E tem repercussão na invasão de células tumorais 

e formação de metástases. 

 

Figura 2. Representação dos mecanismos de ação dos DEs na 
obesidade. 

Fonte: BRAUN, 2016 (adaptado). 

De acordo com Gore et al. (2015) é necessário um 

entendimento completo dos princípios endócrinos básicos 

sobre as ações hormonais para compreender como os EDCs 

perturbam esses sistemas fisiológicos. Ainda segundo os 
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mesmos autores, analogamente aos hormônios, os DEs exibem 

curvas complexas de resposta à dose e podem atuar em 

concentrações extremamente baixas.  

Braun (2016) alerta ainda para os riscos da exposição 

precoce a DEs, sendo estes responsáveis por desregulações 

neurais na infância vindo a promover um fenótipo mais eficiente 

quanto ao armazenamento energético por meio da 

perturbações de sistemas neuroendócrinos responsáveis pelo 

apetite, metabolismo energético, adipogênese e homeostase 

glicose-insulina. Esse cenário promove a obesidade infantil, 

além de doenças cardiovasculares na infância e esteatose 

hepática não-alcoólica. Existem evidências ainda de que estas 

substâncias induzem modificações permanentes e 

transgeracionais da expressão gênica de RNAs não 

codificantes e ainda alterações estruturais de cromatina e 

atividade transcricional (NAPPI et al., 2016). 

Analisando as conclusões dos textos de forma geral, 

percebe-se que todos concluem que existe uma forte influência 

dos DEs na obesidade. Muscogiuri et al. (2017) afirma que essa 

intervenção pode ser maior ou menor a depender do período da 

vida em que se encontra a pessoa, sendo o período intraútero 

e/ou neonatal os períodos mais críticos, nos quais os DEs 

podem causar mudanças sutis na expressão gênica e 

organização tecidual, gerando as consequências que só serão 

percebidas na vida adulta. Braun (2016) caminha nesta mesma 

direção, afirmando que o feto, o bebê e a criança teriam mais 

sensibilidades aos estressores ambientais, incluindo DEs. 

De acordo com Nadal et al. (2017), as pesquisa sobre as 

ações obesogênicas dos DEs são bastante focadas nos 

estágios de desenvolvimento inicial, pois são fases de extrema 

importância, cujas marcas epigenéticas contribuem para 
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alterações morfológicas e funcionais que repercutem pelo resto 

da vida. Esse estudo também afirma que a gravidez seria uma 

outra fase de fragilidade e maior suscetibilidade aos DEs. Já 

exposição durante a idade adulta em homens ou mulheres não 

grávidas teria efeitos transitórios, entretanto, caso a exposição 

seja constante, o desbalanço energético poderia se tornar 

persistente, levando à alterações metabólicas. 

Considerando esse contexto, Maqbool  et al. (2016) 

ressalta a importância de haver políticas de conscientização 

pública sobre os riscos desses DEs e seu uso na vida rotineira. 

Entretanto, para que isso ocorra, é necessário mais estudos 

que possam alicerçar a ideia.  

Veiga-lopez et al. (2018) afirma que uma das limitações 

é o fato de que os estudos in vitro linhas celulares criadas que, 

embora facilmente acessíveis e com resultados reproduzíveis, 

nem sempre são bons preditores de respostas do que 

realmente ocorre nas células do corpo humano, ademais, esses 

problemas estão aos poucos sendo resolvidos com a criação de 

células e sistemas cada vez mais semelhantes ao ambiente 

interno do corpo. Nas próximas décadas, as pesquisas com 

esses propósitos serão cada vez mais reais.  

Para se ter uma ideia geral de cada estudo analisado e 

suas conclusões, foi elaborada a Tabela 3. 
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Tabela 3. Características gerais dos estudos selecionados. 

Autor Conclusão na relação DEs/obesidade 

PONTELLI; 
NUNES; 

OLIVEIRA (2016) 

Sugere que a exposição a determinados DE, 
principalmente na fase intrauterina, está 

associada com a obesidade. 

DARBRE (2017) A exposição aos DEs, particularmente 
durante fases iniciais de vida, contribuem 

para a obesidade na população. 

COCK; BOR 
(2014) 

Sugere que a exposição precoce aos DEs é 
associada com a homeostase do peso e do 

crescimento tardia, porém não 
necessariamente em uma direção 

obesogênica. 

NAPPI et al. 
(2016) 

Propõe que a exposição ambiental precoce 
para DEs contribui para o desenvolvimento 

da obesidade. 

GIULIVO et al. 
(2016) 

Conclui que há uma associação entre a 
exposição a DEs e risco de alterações na 

saúde humana. 

GORE et al. 
(2015) 

Existem evidências suficientes para concluir 
que alguns EDCs agem como obesogênicos. 

BRAUN (2016) Sugere que a exposição pré-natal constante 
aos DEs está associada ao excesso de 

adiposidade ou aumento do risco de 
obesidade e / ou excesso de peso. 

HEINDEL; 
NEWBOLD; 

SCHUG (2015) 

DEs predispõem os indivíduos ao ganho de 
peso, particularmente se ocorrer exposição 

durante os períodos de maior 
desenvolvimento da infância. 
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MUSCOGIURI et 
al. (2017) 

Conclui que os obesogênicos têm papel 
relevante na patogênese da obesidade. 

NADAL et al. 
(2017) 

Conclui que os DEs possuem grande 
impacto na obesidade, não só na vida 

intrauterina e nos primeiros anos de vida, 
mas também na vida adulta caso essa 

exposição seja constante. 

MAQBOOL et al. 
(2016) 

Afirma a associação entre distúrbios 
endócrinos e obesidade. 

PETRAKIS et al. 
(2017) 

Conclui que os DEs são fortes participantes 

no cenário epidêmico da obesidade, pois 
interfere  nos processos morfológicos e 
bioquímicos celulares, induz respostas 

inflamatórias e apresenta atividade 
transcricional e oncogênica 

SHAFEI et al. 
(2018) 

Conclui que há forte relação entre a 
exposição a DEs e as manifestações clínicas 

da obesidade. 

VEIGA-LOPEZ et 
al. (2018) 

Conclui que os DEs contribuem para o 
fenômeno obesogênico, mas ainda carece de 

mais estudos. 
 

Fonte: Compilado dos autores. 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base no levantamento bibliográfico que 

fundamentou esta pesquisa, faz-se possível inferir que há 

indícios suficientes na literatura científica para confirmar a 
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associação entre os entes químicos denominados disruptores 

endócrinos e a regulação da complexa teia de vias metabólicas 

existentes no organismo humano, em especial os referentes ao 

tecido adiposo. 

Posto isto, torna-se nítida a posição de protagonismo do 

tecido adiposo no desenho do metabolismo endócrino e 

energético, o qual, devido à sua rica vascularização, é 

fortemente influenciado pelo amálgama de substâncias 

circulantes no sangue, sejam endógenas ou exógenas, ao 

mesmo tempo em patrocina severos distúrbios metabólicos, 

entre os quais a obesidade. 

Conforme salientado, consegue-se demonstrar que a 

obesidade, enquanto transtorno multifatorial, é consequência 

não só de elevada ingestão calórica, mas também de regulação 

endócrina. Esta última, é dependente de um rigoroso e 

intrincado controle genético e epigenético, cujo desalinho pode 

ser desencadeado por agentes exógenos, tais como poluentes, 

tintas, pesticidas, herbicidas, hidratantes, xampus, maquiagem, 

plásticos etc. 

Desse modo, conclui-se que tais compostos, sobretudo 

se sua exposição ocorrer na vida intrauterina ou estágios 

iniciais da vida, desempenham papel central na patogênese da 

obesidade, assim como em outras patologias, como síndrome 

dos ovários policísticos, síndrome metabólica, carcinogênese, 

autismo e comprometimento cognitivo, deficiência do hormônio 

tireoidiano, diabetes, entre outros. 

A problemática da disseminação dos DEs ainda é uma 

questão pouco discutida, tanto na mídia leiga quanto no âmago 

acadêmico, contribuindo para o desconhecimento de 

profissionais da saúde e autoridades à respeito do tema. Soma-

se a isso a escassez de estudos para avaliar a magnitude de 
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sua interferência no metabolismo. A reversão desse cenário, no 

entanto, passaria por diversas instâncias. 

À priori, tem-se que a intensificação dos debates e 

discussões sobre o assunto nas mais variadas esferas da 

sociedade, por meio de ambientes virtuais elaborados por 

sociedades científica e mecanismos midiáticos diversos, 

contribuíram para cimentar um domínio público capaz de trazer 

à tona a relevância ao tema. Com isso, catalisar-se-ia a 

fomentação da Pesquisa, peça chave para a completa 

compreensão do papel dos disruptores endócrinos na 

obesidade e demais transtornos, a fim de guiar políticas 

públicas voltadas para a prevenção a exposição e controle da 

produção destas substâncias. 
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RESUMO: As doenças autoimunes originam de um processo 
disfuncional do sistema de defesa do organismo e, nas últimas 
décadas, a comunidade científica notou que houve um aumento 
significativo na incidência dessas patologias relacionado a 
diversas alterações ambientais e externas. Desse modo, o 
presente documento objetivou agrupar dados sobre o assunto 
em questão, a fim de facilitar o acesso ao conhecimento sobre 
as doenças autoagressivas, seus fatores etiológicos 
desencadeantes, suas fisiopatologias e suas complições. 
Sendo assim, a pesquisa caracteriza-se por uma revisão da 
literatura após investigação de obras científicas indexadas na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Critérios de filtragem foram 
utilizados e proporcionaram o acesso a 27 publicações para 
compor o espaço amostral da revisão. Os resultados da busca 
avançada na base de dados foram artigos completos 
publicados nos últimos cinco anos que tratavam principalmente 
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sobre a interação do meio ambiente e de fatores externos com 
as doenças de origem autoimune. Por fim, concluiu-se que é de 
extrema importância conhecer os fatores externos ao genoma 
do ser humano que influenciam no desenvolvimento das 
disfunções imunes. Por isso, são necessário que mais estudos 
responsáveis pela abordagem dos aspectos causais desses 
distúrbios, com a intenção de atuar diretamente nesses 
preceitos, diminuindo as altas taxas das doenças 
autoagressivas e proporcionando qualidade de vida aos 
indivíduos que sofrem com as mesmas sem esperanças de 
melhores condições.  
Palavras-chave: Meio ambiente. Doenças autoimunes. 

Imunidade. 

   

INTRODUÇÃO   

 

O sistema imune é responsável pela proteção e defesa 

do corpo humano e, este se divide em imunidade inata ou 

humoral e imunidade adaptativa ou celular. A primeira, é 

composta principalmente pelas células Natural Killer (NK) 

antivirais e antitumorais, pelos macrófagos e pelos anticorpos 

apresentadores de antígenos. Essa imunidade atua por meio da 

fagocitose dos agentes invasores e da apresentação dos 

antígenos dos mesmos aos linfócitos T. Assim, ela constitui a 

primeira linha de defesa do indivíduo frente a uma invasão por 

microorganismos (ABBAS, 2019).  

 A segunda, imunidade adaptativa, é composta pelos 

linfócitos T e pelos linfócitos B. As células T exercem sua função 

citotóxica, atacando microorganismos e causando a morte 

deles, após receberem a sinalização das células 

apresentadoras de antígenos. Já os linfócitos B atuam na 

produção de imunoglobulinas ou anticorpos (IgA, IgD, IgE, IgG 
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e IgM) que funcionarão com efetividade na imunidade humoral 

em ações como a opsonização e a ativação do sistema do 

complemento para a defesa do organismo (ABBAS, 2019).  

Nesse contexto, a definição de doença autoimune se dá 

pelo entendimento de que possíveis desordens do 

funcionamento do sistema imune podem ocorrer e levar as 

células de defesa do corpo a atacar órgãos e até mesmo 

sistemas sadios. Independente da etiologia da autoimunidade, 

seja por fatores genéticos, ambientais ou por intolerância 

adquirida, o mecanismo da mesma é baseado no mimetismo 

molecular. Esse fenômeno é caracterizado pela semelhança 

entre alguns componentes membranáceos de células 

saudáveis com os antígenos ou toxinas apresentados pelos 

microorganismos patogênicos (COSTA; SILVA-JÚNIOR; 

PINHEIRO, 2019). 

Diante desse cenário, de um modo geral, quando há um 

desarranjo imune, os componentes da defesa do corpo perdem 

a capacidade de perceber as diferenças minuciosas entre os 

agentes causadores de doenças e as células fisiologicamente 

inalteradas e, passam a atacar essas últimas. Desse modo, o 

indivíduo acometido por tal quadro clínico desenvolve doenças 

caracterizadas de acordo com o local em que a autoimunidade 

atua. Assim, doenças como a Diabetes Melittus tipo 1 e o Vitiligo 

são exemplos de patologias autoimunes. A primeira, 

corresponde à autodestruição das células beta-pancreáticas, 

produtoras de insulina, do pâncreas. E a segunda, diz respeito 

à autoagressão dos melanócitos, responsáveis pela produção 

da melanina, pigmento endógeno que dá cor à pele, aos olhos 

e aos cabelos (TOLENTINO JÚNIOR, 2017).  
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Em contrapartida, mesmo apresentando sinais e 

sintomas específicos de acordo com os locais acometidos pela 

desorganização da defesa, as doenças autoimunes também 

apresentam uma sintomatologia geral e comum, caracterizada 

por: fadiga, febre, mal-estar, dor, emagrecimento, depressão 

e/ou ansiedade. Assim, tendo em vista a generalidade dessas 

queixas, enquanto os pacientes não apresentam sintomas 

específicos, muitos profissionais de saúde sentem dificuldade 

em realizar diagnósticos precoces que poderiam evitar danos 

(BATISTA, 2016).  

Nesse âmbito, é válido aprofundar os estudos sobre as 

doenças autoimunes, levando em consideração a mudança nos 

quadros epidemiológicos que tratam sobre as mesmas nas 

últimas décadas, evidenciando o aumento nas taxas de 

incidência dessas patologias relacionadas com os fatores 

externos e ambientais, aos quais os seres humanos estão 

expostos hodiernamente.  

Assim, promove-se que no século passado, quando as 

problemáticas na área de saúde resultavam em sua maioria da 

ausência ou ineficiência de saneamento básico, da reduzida 

imunização e da baixa qualidade ofertada no âmbito de saúde, 

resultando na ínfima quantidade de medicações cujo acesso 

era possibilitado a população, era menor a expectativa de vida. 

No entanto, a chegada do presente século trouxe consigo o 

aumento da idade cuja incidência de fatalidade se efetua, 

porém a destituição da efetiva qualidade de vida ainda é 

persistente devido a inúmeros fatores ambientais, esses que 

desencadeiam patologias comportamentais e, em destaque no 

presente trabalho, doenças autoimunes (COSTA; SILVA-

JÚNIOR; PINHEIRO, 2019). 
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Nesse contexto, evidencia-se que os distúrbios de 

autoagressão em estudos atingem aproximadamente 3% da 

população mundial, se distribuindo principalmente em países 

desenvolvidos e assumindo mais prevalência nos indivíduos do 

gênero feminino. Tais transgressões patológicas não possuem 

grande especificidade sintomatológica, o que dificulta o 

diagnóstico precoce e ocasiona a determinação de vastos 

períodos em que a doença esteve indetectável, todavia 

causando danos que ao serem observados já estão, muitas 

vezes, num estágio mais avançado (COSTA; SILVA-JÚNIOR; 

PINHEIRO, 2019). 

Dessa forma, entre os aspectos ambientais causadores 

das doenças autoimunes destacam-se aqueles ligados ao 

cotidiano apregoado entre os habitantes do mundo atual, o qual 

na maioria das vezes valoriza o menor tempo para a efetuação 

do maior número de atividades, deixando de lado a qualidade 

de vida dos que realizam tais ações em meio a correria diária e 

os lançando uma controvérsia quanto ao lutar cotidianamente 

com agilidade para ter uma vida melhor causando nesse 

processo danos a partir da autoagressão. 

Nesse sentido, são considerados enquanto fatores 

ambientais desencadeantes os hábitos dietéticos, estresse, 

exposição a xenobióticos, tabagismo e outros, esses que 

unidos ou individualmente causam intolerância do organismo 

em relação a suas próprias moléculas, determinando a 

autoagressão (COSTA; SILVA-JÚNIOR; PINHEIRO, 2019). 

Entre as doenças mais conhecidas dentro desse espectro 

podem ser citadas: doença de Chron, vitiligo, miastenia gravis, 

anemia hemolítica, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, 
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diabetes mellitus tipo 1 e lúpus eritematoso sistêmico (FAHL et 

al, 2015). 

Ressalta-se, ainda, a prevalência com a qual essas 

doenças se colocam, tomando as patologias autoimunes da 

tiroide o primeiro lugar, atingindo 18% do espectro avaliado por 

Fahl e colaboradores (2015). Ademais, no mesmo estudo se 

evidencia a incidência de 12% dos avaliados tornarem-se 

portadores de artrite crônica e 3% apresentarem anemia 

hemolítica autoadquirida, dados que explicitam a necessidade 

de dar atenção às causas dessas doenças cuja aparição entre 

a população mundial só aumenta (FAHL et al, 2015). 

Através dos preceitos supracitados, o presente estudo 

tem como principais objetivos: ampliar  a visão para os fatores 

ambientais e externos que ocasionam os distúrbios 

autoagressivos relativos ao sistema imunológico; avaliar as 

patologias desencadeadas mais frequentemente, esclarecendo 

suas fisiopatologias e etiologias; relacionar os aspectos 

causadores e as consequentes doenças, remetendo ao 

crescente aumento dessas mundialmente; compilar 

informações relevantes em um único documento de forma 

prática e simplificada a fim de atender as necessidades de 

conhecimento das classes sociais científica e leiga. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo constitui uma revisão bibliográfica de 

literatura com o objetivo de agrupar conhecimentos científicos 

sobre a interferência dos fatores externos e ambientais nas 

doenças autoimunes em um único local e de facilitar o acesso 

a informações sobre o tema em questão à comunidade 
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científica e também a cidadãos leigos. Sendo assim, a 

estruturação desse trabalho seguiu uma sequência que teve por 

início uma pergunta norteadora seguida de: coleta de dados, 

avaliação dos dados, análise das publicações e discussão dos 

resultados.    

A pergunta norteadora desta obra foi: “Qual a 

interferência dos fatores extrínsecos no atual aumento da 

ocorrência de doenças autoimunes?” E, a partir desse 

questionamento, houve o desenvolvimento das fases 

subsequentes da presente revisão. 

O segundo passo, caracterizado pela coleta de dados, 

concretizou-se dentro do Portal Regional da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), no dia 31/10/2019, partindo de uma pesquisa 

rápida para verificação da existência das sequências lógicas: 

doenças autoimunes e meio ambiente, dentro dos Descritores 

em Ciência de Saúde (DeCS). Confirmada a presença desses 

termos na BVS, partiu-se para a busca avançada. Nela, utilizou-

se o operador boleano de soma (AND) para unir os descritores 

selecionados. Sendo assim, foram encontrados um total de 200 

publicações.  

Diante disso, foi possível iniciar a avaliação dos dados 

encontrados, terceira fase desse estudo, para selecionar com 

cautela os documentos a serem analisados na confecção desta 

obra. Sendo assim, houve a aplicação dos seguintes filtros: 

texto completo disponível, base de dados (MEDLINE e 

LILACS), idioma (inglês, português e espanhol) e intervalo de 

ano de publicação (últimos cinco anos). Assim, obteve-se um 

saldo de 27 trabalhos.  

Nesse sentido, após a leitura na íntegra das produções 

encontradas concluiu-se a avaliação dos dados obtidos, quarta 
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fase do processo de obtenção das informações. Tal etapa do 

processo se deu com sucesso, tendo em vista que não houve a 

necessidade de aplicar critérios de exclusão em nenhuma das 

obras encontradas após a busca avançada adicionada dos 

filtros.  

Desse modo, a realização da quinta e última fase dessa 

obra, espaço para discussão dos resultados, proporcionou o 

desenvolvimento da reunião de informações sobre a influência 

dos fatores extrínsecos que permeiam o planeta hodiernamente 

no aumento dos casos de pessoas acometidas pelas doenças 

autoimunes. Ademais, a contrução dessa fase possibilita o 

aumento da visibilidade de tal conteúdo, tendo em vista a 

necessidade do direcionamento da atenção de estudiosos para 

o tema em questão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O sistema imunológico consiste em um mecanismo de 

proteção desenvolvido pelo organismo, cujo objetivo primordial 

é eliminar substâncias consideradas estranhas ao corpo, como 

vírus e bactérias. Esses compostos contêm moléculas proteicas 

denominadas de antígeno, as quais são reconhecidas pelo 

sistema imune que, por sua vez, estimula uma resposta de 

defesa, visando a sua destruição. Todavia, quando há uma 

falha no sistema imune, as células sadias são reconhecidas 

como estranhas e, por conseguinte, são eliminadas pelas 

células de defesa. Essa disfunção é denominada de doença 

autoimune (ABBAS, 2019).  

 Na contemporaneidade, sabe-se da existência de mais 

de 80 doenças autoimunes (DAs). Dentre elas, pode-se citar o 
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diabetes mellitus tipo I, o lúpus eritematoso sistêmico, a 

esclerose múltipla e a Síndrome de Guillain-Barré. Somente nos 

Estados Unidos, as doenças autoimunes estão entre as 

enfermidades mais prevalentes, afetando 8% da população 

norte-americana. O desencadeamento dessas patologias 

engloba não somente aspectos genéticos - que aumentam a 

susceptibilidade do surgimento desse tipo de condição em 

certos indivíduos - mas também fatores ambientais, como a 

sazonalidade, a radiação, os agentes biológicos, as 

comorbidades e a poluição (O’DRISCOLL, 2018).  

 A sazonalidade é uma das mais importantes variáveis 

referentes às manifestações das doenças autoimunes. Com 

efeito, a primavera coincide com o momento em que os níveis 

de vitamina de D decrescem, em virtude da baixa incidência 

solar. Essa substância lipossolúvel influencia a instalação da 

doença autoimune, bem como em seu agravamento e na taxa 

de recidiva de outras patologias, a exemplo da Esclerose 

Múltipla (EM). Em vista disso, estudos ratificam essa correlação 

ao demonstrar que nortistas nascidos durante os meses de abril 

e maio têm uma maior probabilidade de desenvolver EM, em 

relação àqueles que nascem em novembro.  

 Outro fator necessário a ser levado em consideração 

refere-se à localização geográfica. Sabe-se que quanto mais 

afastado um certo país esteja da Linha do Equador, menor é 

sua incidência solar, por conseguinte, menor a taxa de raios 

ultravioleta, os quais são necessários para a produção da 

vitamina D. Desse modo, é percebido em indivíduos que moram 

em latitudes distante da Linha do Equador, um maior risco de 

desenvolver EM.  

 Nesse sentido, esclerose múltipla caracteriza-se por ser 
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uma doença desmielinizante de origem autoimune que ataca o 

sistema nervoso central (SNC). A doença cursa com a 

destruição dos oligodendrócitos pelas  células do próprio 

sistema imunitário do organismo. Em razão da morte desse tipo 

celular, a bainha de mielina não é produzida, impedindo, 

dessarte, a transmissão dos impulsos elétricos. Assim, os 

potenciais de ação não conseguem ser transmitidos com 

eficiência, o que acarreta em parestesia, fadiga muscular e 

ataxia. Vale salientar ainda que não somente a vitamina D 

desempenha um papel nessa doença, como também a 

melatonina, cujos níveis reduzidos, observados, mormente, 

durante a primavera, coincidiram com o recrudescimento da 

mesma. Outrossim, foi detectada a capacidade desse hormônio 

em mitigar danos antioxidantes da EM. À vista disso, essa 

substância pode ajudar durante o manejo da doença 

(MACHADO, 2012; WATAD, 2017). 

 Dentre os fatores biológicos que podem interferir na 

doença autoimune encontra-se o agente responsável pelo 

surgimento de uma das mais emergentes enfermidades 

transmitidas por mosquitos na contemporaneidade, o vírus da 

Zika (ZIKV). Segundo Cólon-González (2017), existe uma 

relação entre o ZIKV e a Síndrome de Guillain-Barré (SGB). 

Essa doença de caráter autoimune consiste no subtipo mais 

predominante das polirradiculoneuropatias desmielinizantes 

inflamatórias agudas, que atinge os nervos periféricos.  

 A fisiopatologia da SGB consiste no ataque às células de 

Schwann - responsáveis pela produção da bainha de mielina no 

sistema nervoso periférico (SNP) pelas células de defesa do 

organismo, como os anticorpos ou os linfócitos T. Esse 

processo ativa o sistema complemento e os macrófagos que 
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destroem a mielina. Por conseguinte, a propagação dos 

potenciais de ação é afetada, bloqueando a condução nervosa 

e causando a fraqueza característica dessa síndrome.  

 Outro achado clínico é a paralisia com disflexia, cuja 

presença está associada à infecção pelo Zika vírus. Segundo 

pesquisas, 11 países da América Latina relataram um aumento 

nos casos de SGB durante surtos de infecção pelo ZIKV. Os 

intervalos entre a infecção por esse agente biológico e o 

aparecimento dos primeiros sinais e sintomas indicativos de 

acometimento neurológico característicos da SGB foi de 3 a 12 

dias, seguindo os padrões já estabelecidos pelo mecanismo 

autoimune pós-infeccioso. Conquanto, na Bahia, esse tempo 

não foi respeitado, uma vez que houve um atraso de 5 a 9 

semanas do surgimento de sinais de disfunção neurológica 

após os picos epidêmicos de ZIKV. Diante desse cenário,  é 

imprescindível ressaltar que apesar desse vírus não ser 

considerado um agente causador da SGB, ele é um gatilho para 

o aparecimento da enfermidade (KRAUER, 2017; REVEIZ, 

2017; TELLERÍA-DÍAZ, 2002). 

 Nesse contexto, outro microorganismo infectante 

relacionado às DAs é o vírus Epstein-Bar (EBV) -  também 

conhecido como herpes vírus humano - em razão de seu 

possível envolvimento na etiologia do lúpus eritematoso. O 

lúpus é uma  doença que cursa com desequilíbrio na produção 

de anticorpos, os quais vão atacar as proteínas do próprio 

organismo, causando reações inflamatórias em diversos 

tecidos. Quando o processo inflamatório restringe-se à pele, 

sob a forma de erupções, a doença é conhecida como lúpus 

eritematoso cutâneo subagudo. Entretanto, caso atinja os 

órgãos internos, ela passa a ser designada de lúpus 
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eritematoso sistêmico. No que se refere a sua etiologia, 

acredita-se que o EBV pode causar expansão clonal linfócitos 

T autorreativos que auxiliariam os linfócitos B autorreativos na 

produção de autoanticorpos, desencadeando, 

consequentemente as respostas autoimunes (KOMINSKY, 

2006; WATAD, 2017). 

 Além de possuir uma relação com o lúpus eritematoso 

sistêmico,  o vírus Epstein-Bar (EBV) também está associado à 

Síndrome de Sjögren (SS). Igualmente conhecida como 

Síndrome de Goujerot-Sjögren, essa doença autoimune crônica 

ocasiona a destruição das glândulas exócrinas, mormente, as 

salivares e as lacrimais, as quais se tornam disfuncionais. 

Assim sendo, as principais manifestações clínicas observadas 

são a xerostomia e o olho seco. O EBV, assim como os outros 

vírus pertencentes à família Herpesviridae, estão ligados à 

etiogenia da SS, dado que apresentam tropismo pelas 

glândulas acometidas na doença. Essa relação pode ser 

ratificada pela detecção de níveis mais elevados de anticorpos 

contra antígenos EBV em pacientes com SS em comparação 

aos não portadores (WATAD, 2017). 
 Outra DA que é interferida por microorganismos é o 

diabetes mellitus tipo I. Essa patologia é caracterizada pela 

insuficiência da produção de insulina, em virtude de lesões ou 

até mesmo destruição das células beta do pâncreas, as quais 

são causadas pelas células de defesa do sistema imunológico. 

A enfermidade tem como principal peculiaridade a elevação do 

nível de glicose sanguíneo. Dentre as principais manifestações 

clínicas, podem ser descritas a polifagia, a poliúria e a 

polidipsia.  

 As complicações, por sua vez, envolvem a cetoacidose 
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metabólica, a nefropatia, a neuropatia e a retinopatia diabéticas. 

A etiologia do diabetes mellitus tipo I não é totalmente 

conhecida e  é marcada por fatores genéticos, ambientais e, 

inclusive, agentes virais, como o rotavírus, echovirus 

coxsackievirus A e B. O que esses microorganismos têm em 

comum é a capacidade de atingir e destruir as células beta-

pancreáticas localizadas nas ilhotas de Langerhans. 

Conquanto, divergem no período em que são mais incidentes, 

uma vez que a última é mais comum no final do verão e no início 

do outono, já o segundo é mais usual nos meses invernais 

(GUYTON, 2006; WATAD, 2017). 

 Além de estar relacionado com o diabetes mellitus tipo I, 

o rotavírus também encontra-se associado à doença celíaca. A 

doença celíaca é uma doença auto-imune, caracterizada pela 

inflamação crônica da mucosa e submucosa do intestino 

delgado, desencadeada pela ingestão de glúten, em indivíduos 

com predisposição genética. O glúten consiste em uma proteína 

existente em diversos cereais, cuja composição inclui as 

prolaminas e  as gluteninas. As prolaminas tóxicas encontram-

se no trigo (gliadina), cevada (hordeina) e centeio (secalina). A 

gliadina, ao atravessar o epitélio intestinal, sofre desaminação 

pela enzima transglutaminase tecidual, resultando em 

derivados peptídeos com resíduos de ácido glutâmico. Esse 

possui afinidade pelas moléculas DQ2 e DQ8, presentes na 

superfície de células apresentadoras de antígenos (GUYTON, 

2006; WATAD, 2017). 

 A formação desse complexo induz alterações 

fenotípicas, a exemplo das alterações intestinais e sistêmicas 

da doença, como a atrofia das vilosidades intestinais, o que 

resulta em má-absorção dos nutrientes. À vista disso, estudos 
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demonstraram que a proteína neutralizante do rotavírus e os 

autoantígenos são reconhecidos pelos anticorpos 

compreendidos na doença celíaca, a tranglutamina anti-IgA, por 

meio do  mecanismo de imitação molecular (SILVA, 2010; 

WATAD, 2017). 

 Outrossim, a psoríase também é uma doença autoimune 

crônica, de pele, não contagiosa e relativamente comum. Ela é 

caracterizada por uma ativação exacerbada do sistema 

imunológico sobre os queratinócitos. Essa  reação é 

desencadeada pelos linfócitos que liberam mediadores 

inflamatórios e fator de crescimento endotelial vascular, 

iniciando um processo inflamatório na epiderme. Como as 

células da pele estão sendo atacadas, elas tendem a aumentar 

seu nível de produção através do aceleramento do seu ciclo 

evolutivo, o qual por ser muito rápido não promove a devida 

maturação das células, além de impedir a eliminação das 

células mortas (WATAD, 2017). 

 O resultado desse processo é a formação de manchas 

espessas ou escamas na pele. Acredita-se, na 

contemporaneidade, que fatores ambientais podem ativar a 

doença ou exacerbar as suas manifestações clínicas, como a 

descamação cutânea. Dessa forma, pode-se descriminar como 

um desses agentes, as bactérias estreptocócicas - sobretudo o 

S. pneumoniae e o S. pyogenes - em razão da presença de 

títulos mais altos de IgG estreptócocica em pacientes com 

psoríase que aqueles sem a doença (WATAD, 2017). 

 Ademais, o fígado pode ser acometido por várias DAs, 

dentre elas, a cirrose biliar primária. Nessa doença autoimune, 

colestática e inflamatória do fígado, os autoanticorpos destroem 

os menores dutos biliares, que, usualmente, situam-se entre os 
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lobos hepáticos. O processo inflamatório crônico desses dutos 

impede que a bile produzida no fígado dirija-se à vesícula biliar. 

Sendo assim, esse fluído fica retido nos hepatócitos, 

provocando inflamação. Esse processo crônico ativa 

mecanismos de cicatrização que culminam com a formação de 

traves fibróticas. A fibrose, por sua vez, desencadeará um 

quadro cirrótico e, consequentemente, insuficiência hepática 

(WATAD, 2017). 

 A etiopatogenia dessa enfermidade ainda não é clara, 

mas notou-se uma relação com a E. Coli, uma vez que, por meio 

da reatividade cruzada - advento em que o anticorpo liga-se a 

um antígeno para o qual não foi especificamente produzido, 

pois esse possui epítopos similares - essa bactéria pode 

suscitar uma resposta imune contra os próprios tecidos 

corporais. Por conseguinte, estudos mostraram uma taxa de 

incidência elevada de 35% de infeções por E. coli durante os 

mês de junho a setembro (que correspondem à estação de 

verão nos países do hemisfério norte), o que coincide com o 

aparecimento das primeiras manifestações clínicas da cirrose 

biliar primária, que também acontece no verão (WATAD, 2017). 

 A depressão consiste em uma outra condição que pode 

intervir no curso das DAs. Consoante estudos, esse transtorno 

mental é considerado um fator de risco para o aparecimento de 

distúrbios autoimunes, já que mostra uma associação 

bidirecional com a inflamação sistêmica, componente 

fundamental da fisiopatologia das DAs, como a artrite 

reumatóide (AR). Nessa doença, as articulações e os tecidos 

conjuntivos são atacados pelo sistema imunológico através dos 

autoanticorpos, provocando uma inflamação sinovial, em 

virtude da liberação de citocinas. Sendo assim, a doença evolui 



A INTERFERÊNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS E DOS FATORES EXTERNOS 

NA ALTA INCIDÊNCIA DAS DOENÇAS AUTOIMUNES: REVISÃO DE 

LITERATURA 

57 
 

com dor, rigidez e edema nas articulações. Não somente a 

depressão encontra-se associada à AR, como também os 

maus-tratos durante a infância e o tabagismo (EUESDEN, 

2017; WATAD, 2017). 

 Por último e não menos importante, a poluição do ar 

também contribui significativamente para o desenvolvimento de 

doenças autoimunes. A cerca dessa temática, foi comprovado 

que a exposição ao material particulado atmosférico, 

considerado uma mistura heterogênea de diversos compostos 

químicos orgânicos que ficam suspensos no ar, tais como 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e dioxinas agrava 

diversos distúrbios autoimunes, sobretudo, o diabetes mellitus 

tipo I, a artrite reumatoide e a esclerose múltipla, uma vez que 

eles alteram a expressão das citocinas e alteraram a 

diferenciação de células T (FARHAT, 2014). 

 Sendo assim, ao fim da explanação do tema em questão, 

foi possível perceber que os artigos estudados trouxeram 

doenças relevantes de grande incidência e de alta relação com 

os meios externos aos indivíduos. E, por isso, contribuíram para 

o compilamento de informações importantes sobre as doenças 

autoimunes e os seus diversos aspectos.   

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos fatores apresentados, evidencia-se a 

excepcionalidade do estudo da multicausalidade disseminada 

entre as doenças autoimunes, ressaltando, nesse contexto, a 

interferência ambiental no desencadear de tais patologias. 

Assim, o presente trabalho tratou de exemplificar algumas DAs, 



A INTERFERÊNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS E DOS FATORES EXTERNOS 

NA ALTA INCIDÊNCIA DAS DOENÇAS AUTOIMUNES: REVISÃO DE 

LITERATURA 

58 
 

efetivando a demonstração de sua fisiopatologia, 

manifestações clínicas e possíveis consequências, além de dar 

a devida importância às causas externas que as desencadeiam. 

Com isso, os elementos ambientais acentuadamente 

expressos e correlacionados com sua respectiva  doença 

decorrente da agressão inflingida pelo sistema imune ao próprio 

organismo são: sazonalidade, poluição, espargimento de 

vetores ocasionadores de doenças cujo agente etiológico 

desencadeia a reação autoimune e transtornos mentais, tais 

como a depressão.  

 Dessa forma, explicita-se que a sazonalidade, em suas 

variadas estações anuais, pode despertar a carência de 

vitamina D e a deficiência do hormônio melatonina, causando 

doenças como a Esclerose Múltipla. Além disso, a poluição 

interfere de forma a promover a suspensão de químicos no ar 

que atuam na alteração da resposta infamatória e imune, 

provocando artrite reumatoide, EM e diabetes mellitus tipo I. 

Outrossim, o crescente número de vetores em ambientes 

urbanizados  que inoculam agentes etiológicos como o da Zika 

contribuem como gatilhos para o insurgimento da trangressão 

autoimune, causando a conhecida Síndrome de Guillain-Barré. 

Ademais, outros microrganismos podem causar DAs como a 

DM tipo I, decorrente da lesão autoimune às ilhotas de 

Langerhans, e a doença celíaca, ambas possivelmente 

derivadas da infecção por rotavírus; lúpus eritematoso 

sistêmico e síndrome de Goujerot-Sjögren, ocasionadas pelo 

vírus Epstein-Bar (EBV), e psoríase, resultante de dano aos 

queratinócitos principiado pela infecção estreptocócica. 

Nesse ínterim, é possível ressaltar a essencialidade da 

atual obra em expressar as principais causas ambientais do 
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desenvolvimento de doenças autoimunes, na intenção de 

promover o combate à tais eventos, reduzindo os números de 

afetados por esse tipo de transgressão autoinflingida e suas 

consequências muitas vezes incapacitantes. Portanto, 

evidenciou-se a a multifatorialidade com destaque para as 

causas ambientais incidentes sobre a dano autoimune. 

Em suma, a presente obra atingiu os objetivos esperados 

tendo em vista que os artigos encontrados através da busca 

avançada foram válidos e muito enriquecedores ao apresentar 

conteúdos imprescindíveis a discussão sobre a intrerrelação 

das doenças autoimunes com os fatores ambientais e 

extrínsecos.  

Ademais, percebeu-se que hodiernamente ainda há a 

necessidade de a comunidade científica desenvolver mais 

pesquisas a fim de se tomar conhecimento sobre outras 

relações entre os fatores extrínsecos e ambientais com as DAs 

para difundir informações relevantes aos profissionais e 

estudantes da aréa de saúde e aos leios de um modo geral. Tal 

empenho ocasionará a possibilidade de incentivo as medidas 

de prevenção ao aparecimento de patologias autoagressivas e 

a busca pela redução de danos pelos indivíduos acameditos 

com as DAs. 
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RESUMO: A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória 

crônica progressiva, de natureza autoimune, que afeta regiões 

articulares resultando, quando não tratada, em danos 

articulares e incapacidade irreversível. Embora apresente 

características semelhantes em estágio inicial, a doença pode 

apresentar diferentes causas e mecanismos variados entre os 

acometidos. A formação de autoanticorpos para imunoglobulina 

G, como o fator reumatoide (FR) e as anti-proteínas citrulinadas 

(ACPAs), são importantes para o desencadeamento da doença, 

assim como para o seu diagnóstico. O principal fator de risco 

relacionado ao desenvolvimento da AR é a predisposição 

genética, entretanto parâmetros epigenéticos, sexo, etnia, 

hábitos alimentares, microbiota e tabagismo também estão 

correlacionados. Dessa forma, a presença do alelo do antígeno 

humano leucocitário (HLA)-DRB1 no DNA e demais fatores 

supracitados associam-se a seleção inadequada de linfócitos T 

e a apresentação antigênica observada nas respostas imunes 

autoreativas. Diversos subtipos celulares estão envolvidos no 

estabelecimento e regulação da resposta imunológica pró-
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inflamatória apresentadas no tecido sinovial, a qual caracteriza 

a fisiopatologia da doença. Dentre tais populações pode-se citar 

granulócitos, monócitos/macrófagos, células NKs, linfócitos T e 

B. Esse capítulo de revisão aborda as principais características 

da artrite reumatoide, incluindo a epidemiologia, fatores de 

risco, etiologia, patogênese, imunologia, diagnóstico, 

tratamentos utilizados, impacto social e perspectivas 

relacionadas a doença.  

Palavras-chave: Doenças autoimunes. Imunomodulação. 

Artrite Reumatoide. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A artrite reumatoide consiste em uma doença autoimune 

inflamatória crônica progressiva, caracterizada pela inflamação 

sinovial associada à destruição da cartilagem articular e óssea 

e à presença de autoanticorpos sobretudo o fator reumatoide 

(FR) e os anticorpos anti-peptídeos citrulinados cíclicos 

(ACPAs). Cerca de 1% da população mundial é acometida pela 

AR, sobretudo indivíduos do sexo feminino, em idade funcional 

e idosos, sendo características genéticas e epigenéticas como 

sexo, etnia, obesidade, tabagismo e alterações na microbiota 

são considerados parâmetros relacionados à susceptibilidade 

ao desenvolvimento da AR (SMOLEN et al., 2018; DA MOTA et 

al.,2015).  

Em linhas gerais, a fisiopatologia da AR é heterogênea, 

caracterizada por inflamação sinovial persistente e danos às 

cartilagens articulares e ossos adjacentes. O desenvolvimento 

posterior de sintomas mais graves e danos articulares intensos 

comumente se relaciona a presença de autoanticorpos no soro.  

Nesse contexto, suas formas de apresentação clínica são AR 

pré-clínica, AR precoce e AR estabelecida.  
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Atualmente, para as distintas formas clínicas da AR tem-se 

que o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento 

viabilizam o controle da atividade da doença e a prevenção do 

comprometimento da capacidade funcional dos pacientes com 

AR (DA MOTA et al., 2015). Além disso, as estratégias de 

tratamento buscam maximizar a qualidade de vida destes 

indivíduos, através da remissão clínica sustentada ou da baixa 

atividade da doença, por meio do controle abrangente da 

doença e pela intervenção terapêutica imediata ao diagnóstico. 

Sendo assim, este trabalho objetivou compilar 

informações relevantes para a compreensão da artrite 

reumatoide e contribuiçãocom à comunidade científica através 

da transmissão desse conhecimento. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente revisão de literatura foi realizada por pesquisa 

bibliográfica nos meses de setembro e outubro de 2019, nas 

bases dados Medical Publications (PubMed), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Nature, Science Direct e 

Elsevier. Para a pesquisa, utilizou-se os descritores: Artrite 

Reumatoide, e Rheumatoid arthritis immunology. A seleção dos 

artigos utilizados nesta revisão ocorreu de acordo com os 

seguintes critérios de inclusão: Data de publicação entre os 

anos de 2014 e 2019, fator de impacto relevante, grau de 

relevância clínica e epidemiológica, resumo relacionado ao 

tema, textos disponíveis em português e/ou inglês e presença 

de palavras chaves no título dos artigos. Além disso, 

informações oriundas do ministério da saúde e da sociedade 

brasileira de reumatologia também foram obtidas e aqui 
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incluídas, no intuito de enriquecer o conteúdo sobretudo a 

cercada realidade dessa patologia no Brasil.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

  Embora, provavelmente, exista há séculos, os primeiros 

relatos da artrite reumatoide ocorreram por volta de 1800 

(WOUDE; MIL, 2018). O início do desenvolvimento da doença 

ocorre, geralmente, entre 30 e 50 anos estando a predisposição 

genética e fatores ambientais relacionados com a 

susceptibilidade a doença (ALBA-MACHADO; RUIZ; 

MORALES, 2015).    

  A ausência de estudos epidemiológicos mais robustos 

em algumas regiões dificulta o entendimento acerca da 

prevalência da AR na população local. Embora a análise de 

dados revele, no geral, uma constância na frequência 

populacional acometida pela doença autoimune (SMOLEN et al, 

2018), é possível que, a depender de alguns fatores, o número 

de afetados pela AR possa variar.  

  Estudos demonstram que a artrite reumatoide atinge 

entre 0.5% – 1% da população sendo as mulheres o grupo mais 

afetado (SCOTT; WOLFE; HUIZINGA, 2010). Nos Estados 

Unidos, por exemplo, estima-se que a cada 100.000 homens e 

mulheres, 25 e 54 indivíduos, respectivamente, sejam 

acometidos pela doença. Também em análises realizadas por 

Nair e colaboradores (2019), em Saskatchewan, Canadá, as 

mulheres corresponderam ao gênero com maior taxa de 

prevalência da AR.  

  Na América Latina, pesquisas revelam que entre 0.6-

2.8% de pessoas são acometidas pela doença (RAMÍREZ; 
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RODRÍGUEZ; CARDIEL, 2015). Nesse contexto, Duran e 

colaboradores (2019), relatam que 0,6% da população chilena 

apresenta a AR. Este, por sua vez, acomete cerca de 1.6% 

(com variações entre 0.7-2.8%, a depender da região) da 

sociedade mexicana. Em Rosário, Argentina, 2.4% da 

população apresenta a doença artritogência (RAMÍREZ; 

RODRÍGUEZ; CARDIEL, 2015).  

   

3.2 FATORES DE RISCO 

  

A artrite reumatóide (AR) pode ser desencadeada por 

fatores ambientais, genéticos ou estarem ligados a questões de 

gênero (SMOLEN et al, 2018). Diversas evidências, tais como 

o aumento da prevalência da AR em famílias ou em certos 

grupos raciais, demonstram que mecanismos genéticos estão 

entre os principais fatores de estabelecimento da AR (DEANE 

et al, 2018).  

Dentre o principal fator genético envolvido, destaca-se o 

polimorfismo de regiões cromossômicas que codificam o 

antígeno leucocitário humano (HLA), molécula presente em 

células apresentadoras de antígenos (APC) e responsável pela 

apresentação antigênica aos linfócitos T. Nesse contexto, um 

dos possíveis mecanismos envolvidos corresponde ao aumento 

da apresentação de autoantígenos citrulinados conduzindo, 

assim, ao aumento da inflamação (DEANE et al, 2018).  

Nesse cenário, Spurlock e colaboradores (2015) 

observaram que a interação entre o Receptor de Células T 

(TCR) e o Complexo Principal de Histocompatibilidade Classe 

II (MHC II) codificado pelo gene polimórfico HLA-DRB1*04 

conduziram ao reconhecimento preferencial de autoantígenos 

citrulinados com aumento na expressão do NFkB (fator de 
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transcrição que desempenha funções pró-inflamatórias) em 

células T CD4.  

Embora tenha-se fatores genéticos como uns dos 

principais agentes causadores da AR, este não se relaciona 

com todas as características da doença levando, assim, a 

busca de outros elementos envolvidos com o surgimento e 

progressão da mesma. Nesse contexto cita-se a epigenética, 

sendo está definida como alterações no funcionamento dos 

genes sem mudanças na sua sequência de bases nitrogenadas 

(NEMTSOVA et al, 2019).  

De Andreas e colaboradores (2015), analisaram 

mecanismos de metilação envolvidos na AR estando este, 

relacionado com a redução da expressão gênica. O referido 

estudo revelou que em pacientes com artrite reumatoide, os 

linfócitos T e monócitos apresentavam uma baixa taxa de 

metilação bem como diminuta expressão da enzima DNA 

metiltransferase, este responsável pela adição do grupo metil 

para a cadeia de DNA. Outras pesquisas avaliaram o papel de 

enzimas modificadoras de histonas revelando aumento na 

acetilação em detrimento do complexo enzimático de 

desacetilação das histonas (NEMTSOVA et al, 2019).  

Somados a questões genéticas e epigenéticas, fatores 

ambientais se mostraram relevantes no desenvolvimento e 

progressão da AR (SMOLEN et al, 2018). Estudos demonstram 

que fumantes apresentam maior risco de desenvolver a doença 

estando, o uso de cigarro, relacionado com aumento da 

expressão proteínas citrulinadas no tecido pulmonar (JOSHUA; 

CHATZIDIONISYOU; CATRINA, 2017). Além disso, Hedstrom 

e colaboradores (2018), mostraram que o hábito de fumar 

estava associado ao elevado risco de surgimento da doença em 

grupos positivos e negativos para APCA.  
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Outros aspectos ambientais, que não apenas o fumo, se 

correlacionam com o risco de desenvolvimento da AR. 

Evidências demonstram que algumas infecções podem resultar 

no aumento de proteínas citrulinadas. Além disso, exposição a 

materiais tóxicos e poluentes poderiam auxiliariam em 

alterações epigenéticas enquanto que a obesidade 

desencadearia mudanças metabólicas favoráveis a 

manifestação da doença (RAMÍREZ; RODRÍGUEZ; CARDIEL, 

2015).    

 
3.3 ETIOLOGIA E PATOGÊNESE 

 

Acredita-se que a etiologia da artrite reumatoide possui 

causas multifatoriais, incluindo interações do ambiente com 

precedentes genéticos. O maior fator genético associado a AR 

é uma sequência de epítopo compartilhado contendo uma 

pequena sequência específica de aminoácidos na molécula de 

HLA-DRB1, o mesmo fator de risco para consumo de cigarros. 

Essa interação do ambiente com o epítopo compartilhado da 

molécula em questão vai desempenhar um fator de risco para 

a produção de anticorpos para proteínas anti-citrulinadas 

(ACPA), já demonstrada na artrite reumatoide. 

(VOOLENHOVEN, 2016) 

Alguns pacientes já puderam relatar vários eventos 

antecedentes a doença que estariam relacionados ao “gatilho” 

do desenvolvimento e estabelecimento dessa, que podem 

diferenciar de pessoa para pessoa, como processos 

infecciosos, traumas, e eventos físicos e psicológicos (KATZ et 

al, 2004). A patogênese da AR se dá pelo estabelecimento de 

um quadro inflamatório localizado nas membranas sinoviais, 

que liberam diversas citocinas pró-inflamatórias causando 
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danos e destruição nos componentes articulares, cartilagem e 

ossos. O sinóvio inflamado possui grande quantidade de células 

infiltrantes, principalmente macrófagos, células T e células B.  

As células T CD4+, em específico, apresentam um importante 

papel no processo inflamatório e nos consequentes danos 

teciduais, demarcados pela presença de citocinas dos subtipos 

Th1 (Interferon-gama [IFN-γ]) e Th17 (Interleucina-17 [IL-17], 

Interleucina-22 [IL-22] e GM-CSF) através da ativação de 

leucócitos como neutrófilos e macrófagos (RIDGLEY; 

ANDERSON; PRATT, 2017; VOOLENHOVEN, 2016).  

 Nesse contexto, uma resposta tecidual significativa é 

observada envolvendo os fibroblastos, uma vez que o processo 

inflamatório promove a ativação dessa população celular, a qual 

assume um fenótipo invasivo. Fibroblastos ativados em 

conjunto com células T, células B e macrófagos desencadeiam 

a formação de osteoclastos via interação do receptor ativador 

de fator nuclear kB ligante (RANKL) e do receptor ativador de 

fator nuclear kB (RANK) o que resulta em erosões ósseas 

(SMOLEN; ALETAHA; McINNES., 2016). A ativação de 

macrófagos e monócitos também desempenham um importante 

papel, refletido no grande aumento da quantidade de 

interleucinas pró-inflamatórias do tipo IL-1 e IL-6 além do fator 

de necrose tumoral (TNF) que em caráter auto regulatório 

confere a produção de mais citocinas dos tipos anteriormente 

citados (DIAV-CITRIN et al, 2014). 

 O TNF, adicionalmente, induz a migração leucocitária 

pelo aumento da permeabilidade da camada do endotélio, 

favorecendo a expressão de moléculas de adesão, leucócitos e 

ativação de neutrófilos. Além disso, as células sinoviais e os 

condrócitos articulares também liberam fatores enzimáticos 

chamados de metaloproteinases, que também estão 

responsáveis pela progressão destrutiva da cartilagem e ossos 
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subcondrais (VOOLENHOVEN, 2016). Assim, o edema articular 

na AR reflete a inflamação da membrana sinovial decorrente da 

ativação imune, e se caracteriza pela infiltração de leucócitos 

no compartimento sinovial (MELLADO et al., 2015).  

Dessa forma, diante do contexto inflamatório presente na 

AR, cabe ressaltar a ação e proliferação de células T 

reguladoras (Treg) observadas no ambiente sinovial na 

tentativa de atenuar os danos teciduais desencadeados pelo 

sistema pró-inflamatório. Tais células são subtipos de linfócitos 

T CD4 envolvidos com a modulação da resposta imunológica, 

através da produção de citocinas regulatórias e de mecanismos 

inibitórios mediados pelo contato célula- célula (MORITA et al., 

2016). Nesse sentido, tem-se ainda o envolvimento da linhagem 

de células do subtipo Th2, a qual através da secreção de 

citocinas como IL-5 e IL-4, atuam protegendo o indivíduo da 

artrite inflamatória (RIDGLEY; ANDERSON; PRATT, 2017).  

Diante dos mecanismos descritos às formas de 

apresentação clínica, pode-se classificar a artrite reumatoide 

em AR pré-clínica, AR precoce e AR estabelecida. Em suma, a 

AR pré-clínica tem início até 10 anos antes que a doença clínica 

se torne evidente, sendo sinalizada pela presença de auto 

anticorpos circulantes como ACPAs, FR e de 

citocinas/quimiocinas pró-inflamatórias. Já a AR precoce é 

caracterizada pela inflamação sinovial devido à infiltração de 

células mononucleares, dominadas pelas células T CD4+ e 

macrófagos, juntamente com a ativação precoce das células 

estromais e alta expressão de enzimas que degradam a matriz 

do revestimento íntimo da camada sinovial. A AR estabelecida 

se caracteriza pela presença de poliartrite simétrica progressiva 

de pequenas e grandes articulações de maneira crônica e 

destrutiva (SMOLEN et al., 2018). 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico da artrite reumatoide deve ser 

fundamentado nos achados Clínicos e nos exames 

complementares. Diante do exposto, é necessário considerar o 

tempo evolutivo da AR, a ascensão das provas inflamatórias, a 

presença de Auto anticorpos e as alterações nos exames de 

imagem. Nenhum teste avaliado de forma isolada confirma o 

diagnóstico, sendo assim, necessário a avaliação do conjunto 

de achados clínicos e laboratoriais para concluir o diagnóstico 

da AR (Ministério da Saúde, 2019). 

Os principais achados clínicos que evidenciam a AR são 

rigidez articular com duração de pelo menos uma hora, artrite 

simétrica das mãos, (CARVALHO, 2016) intensidade da dor, 

número de articulações inflamada e edemaciadas (pelo menos 

três articulações). Em fase tardia surge limitação articular, 

deformidade nos dedos, tornozelos, dorso da mão; nódulo 

reumatoide, pode acometer coluna cervical dentre outros. 

(MNINISTERIO DA SAÚDE, 2019).  

Nos exames laboratoriais indicativos de atividade 

inflamatória como Velocidade de Hemossedimentação (VHS) e 

Proteína C Reativa (PCR) é possível observar valores 

aumentados (BEN, 2019).  

Na análise laboratorial complementar para diagnóstico 

da AR, pode ser realizado a dosagem de autoaticorpos, para 

tal, os testes empregados são o Fator Reumatoide (FR) e a 

dosagem de Anticorpo Antipeptídio Citrulinado Cíclico (Anti- 

CCP). O fator reumatoide (FR) é um auto anticorpo da classe 

IgM ou IgG que se liga a porção Fc dos anticorpos IgG formando 

complexos imunes (CARVALHO,2016), corresponde a uma 

reação em Látex (método de aglutinação), o qual apresenta 
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sensibilidade de 75% e especificidade de 85% para AR, 

podendo esse, apresentar aumento da titulação em outras 

patologias (MINISTERIO DA SAÚDE, 2019),   

Os anticorpos Anti-CCP são auto anticorpos produzidos 

contra proteínas citrulinadas (Anti-CCP e anti-vimentina 

citrulinada). O exame laboratorial para titulação do Anti – CCP 

pode ser realizado através de métodos imunoenzimáticos. Por 

apresentar sensibilidade de 75% (MINISTERIO DA SAÚDE, 

2019) e especificidade de 99%, esse exame é mais especifico 

do que o FR para fins de diagnóstico da AR. O Anti - CCP é 

utilizado para auxiliar em eventos duvidosos quando o FR é não 

reagente, porém, não é um exame obrigatório, sendo também 

um bom indicar do prognostico da AR (CARVALHO, 2016). 

Outros exames complementares e usuais para o 

diagnóstico da AR são as radiografias, ultrassonografias, e a 

ressonância magnética. 

Os exames de imagens como a radiografia tradicional é 

uma técnica muito utilizada para avaliação dos danos 

estruturais nas articulações de membros Inferiores e 

superiores, contudo não é um método sensível para demostrar 

alterações precoces. (CARVALHO, 2016). 

A ressonância magnética apresenta uma maior 

sensibilidade do que o exame clínico e a radiografia permitindo 

assim para a avaliação de todas as estruturas acometida pela 

doença como membrana e líquido sinovial, osso, cartilagem, 

ligamentos, tendões e suas bainhas. No entanto, apresenta um 

elevado custo. (MINISTERIO DA SAÚDE, 2019). 

Os exames de ultrassonografia permitem que tecidos 

moles sejam avaliados, confirmando a presença excessiva de 

líquido sinovial nas articulações, anormalidades estruturais de 

tendões, ligamentos e erosões ósseas superficiais 

(CARVALHO, 2016). O Doppler pode avaliar em tempo real a 



ARTRITE REUMATOIDE: UMA REVISÃO 

72 
 

neovascularização das articulações que apresentam correlação 

com alterações histopatológicas (MINISTERIO DA SAÚDE, 

2019), ajudando assim, na avaliação de atividade da patologia 

(CARVALHO, 2016). 

 

3.5 TRATAMENTO 

  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia- 

SBR (2019), o tratamento medicamentoso para a AR varia de 

acordo com a classificação da doença, sua atividade e 

gravidade, devendo ser mais agressivo quanto mais agressiva 

for a doença.  

A terapia medicamentosa deve ser iniciada o mais rápido 

possível, preferencialmente nas primeiras 12 semanas, tendo 

em vista que a tomada precoce de medicamentos 

modificadores do curso da doença (MMCDs) previne os danos 

estruturais, melhorando a capacidade funcional (BEN, 2016). 

O tratamento farmacológico inclui o uso dos anti-

inflamatórios (anti-inflamatórios não esteroidais - AINES e anti-

inflamatórios esteroidais - AIES) seguidos de corticóides para 

as fases agudas e medicamentos modificadores do curso da 

doença e imunossupressores (CARVALHO,2016). Mais 

recentemente os agentes imunobiológicos passaram a compor 

as opções terapêuticas (Sociedade Brasileira de Reumatologia- 

SBR, 2019). Tendo como objetivos principais desse tratamento 

prevenir e/ou controlar a lesão articular, a perda de função e o 

controle da dor, maximizando a qualidade de vida do paciente 

(CARVALHO,2016). 

Os AINEs atuam inibindo a enzima cox-2 responsável 

pela síntese dos produtos do metabolismo do ácido 

araquidônico durante a resposta inflamatória e 
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consequentemente são usados para reduzirem a dor e a febre 

pelo bloqueio da síntese de prostaglandinas (CARVALHO, 

2016). Os Principais AINEs com efeito anti-inflamatório são: 

naproxeno, piroxicam, diclofenaco e ibuprofeno. 

Os AIEs interatuam com receptores intracelulares 

responsáveis por controlarem a transcrição gênica dos genes 

que codificam IL-2, AP-1, cox-2 e  NF-kB (CARVALHO, 2016), 

e seus principais exemplos são prednisolona, hidrocortisona e 

dexametasona e podem ser benéficos por curtos períodos 

durante a atividade da doença ou quando esta não responde 

aos AINEs (CARVALHO, 2016). O tratamento com anti-

inflamatórios deve ser mantido enquanto se observar sinais 

inflamatórios ou o paciente apresentar dores articulares (SBR, 

2019).  

O uso de fármacos modificadores do curso da doença 

deve ser mantido indefinidamente (SBR, 2019). Esses fármacos 

podem ser classificados como sintéticos ou biológicos 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2019).  

Fármacos Modificadores do Curso da Doença Sintéticos 

(FMCDS) são indicados para pacientes que apresentam 

reatividade nos anticorpos anti-peptídeos citrulinados cíclico 

e/ou fator reumatoide ou que não responderam de forma 

eficiente a outros esquemas de tratamento. Como exemplos de 

FMCDS temos o metrotexato, sulfassalazina, leflunomida, 

antimaláricos, sais de ouro e penicilamina (CARVALHO, 2016). 

Fármacos Modificadores do Curso da Doença Biológicos 

(FMCDB) são anticorpos monoclonais que neutralizam o TNF-

α ou podem bloquear seus receptores (CARVALHO, 2016). São 

citados como exemplos o adalimumabe, infliximabe, 

certolizumabe, golimumabe e entanercepte (MINISTERIO DA 

SAÚDE, 2019). Outros FMCDB apresentam capacidade de 

inibir a co-estimulação dos linfócitos T como o abatacepte; 
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causar a apoptose dos linfócitos B como o rituximabe; bloqueio 

do receptor de IL-6 como o tocilizumabe; e neutralização da IL-

1 como a anakinra (CARVALHO, 2016). 

Os imunossupressores como ciclosporina, tacrolimo, 

rapamicina, ciclosporina, azatioprina e o micofenolato de 

mofetila podem ser utilizados para o tratamento da AR 

(CARVALHO, 2016). 

A terapia medicamentosa deve ser sempre 

particularizada e adaptada conforme a resposta de cada 

paciente. Em alguns casos há a indicação de tratamento 

cirúrgico, dentre eles cita-se a sinovectomia para sinovite 

persistente e resistente ao tratamento conservador, artrodese, 

artroplastias totais (SBR, 2019).  

Fisioterapia, terapia ocupacional e condicionamento 

físico, envolvendo atividades aeróbicas, exercícios resistidos, 

alongamento e relaxamento contribuem para que o paciente 

possa continuar a exercer as atividades da vida diária (SBR, 

2019).   

 

3.6 IMPACTO SOCIAL E PERSPECTIVAS 

 

Devido a sua característica auto debilitante, a artrite 

reumatoide possui sério impacto social e de qualidade de vida 

do indivíduo afetado. De acordo com GOELDNER et al. (2011), 

cerca da metade dos pacientes afetados por esta doença ficam 

impossibilitados de desempenhar papel de trabalho em 10 anos 

após o estabelecimento da doença. Também é importante 

ressaltar o caráter genético da AR, onde pode o risco genético 

pode ser transmitido hereditariamente (com risco estimado de 

4% para irmãos, 4,7% entre pais e filhos e 1,9% para familiares 

de segundo grau), enquanto os parentes de primeiro grau com 
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podem atingir um risco acima de 15% (GOELDNER I. et al, 

2011). 

Apesar da ampla gama de tratamentos para AR, as 

necessidades clínicas e dos pacientes ainda são pouco 

assistidas mediante o impacto causado por esta doença, dentre 

os quais temos dor, função motora e mental e fatiga, as quais 

podem afetar adversamente a função social, sexual, habilidade 

de trabalho e o bem-estar do paciente (TAYLOR, P.C. et al. 

2016).  

As abordagens por terapias celulares poderiam 

representar uma possibilidade bastante atrativa para se 

conseguir tolerância e supressão da inflamação em longo 

prazo. A transferência in vitro de células dendríticas 

tolerogênicas, células imuno-reguladoras tronco mesenquimais 

ou células T reguladoras também são possibilidades potenciais 

para tratamento no futuro (MCINNES, SCHETT. 2017). 

Entretanto, o atraso no desenvolvimento de terapias celulares 

com indução de tolerância central na AR é devido a diversas 

razões, que estão baseadas na ausência de imunidade a um 

único autoantigeno, desafios na viabilidade e padronização de 

abordagens para estes tipos de terapias focando em doenças 

articulares e o sucesso das abordagens de drogas de pequenas 

moléculas para o tratamento de artrite reumatoide (MCINNES, 

SCHETT, 2017). 

Além disso, um estudo realizado por Ruiz-Heiland e 

colaboradores (2014) demonstrou que a administração de 

células tronco-mesenquimais derivadas da adipose alogênica 

possuem ação diretamente na artrite resistente a medicação. 

Dessa maneira, as principais estratégias e perspectivas 

envolvem o tratamento da AR na tentativa de compreender 

como o ajuste imunológico desses pacientes podem ser 

modulados e o impacto da aplicação de terapias celulares 
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direcionadas ao paciente em busca de uma possível cura a 

longo prazo. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

 Diante do exposto, compreende-se os negativos impactos 

causados pela artrite reumatoide sendo necessárias a busca 

por maiores compreensões acerca dos mecanismos envolvidos 

na doença. Com isso, se espera que descobertas no campo 

terapêutico possam contribuir com a redução dos sinais clínicos 

da AR proporcionando aos acometidos, melhorias na realização 

de atividades cotidianas, bem como nas suas relações sociais. 

Por outro lado, entende-se o caráter multifatorial dessa doença 

autoimune no qual aspectos ambientais estão relacionados. 

Nesse contexto, é de extrema importância o esclarecimento 

populacional acerca de hábitos que facilitem o desenvolvimento 

da AR, tais como o consumo de álcool, tabagismo e hábitos 

alimentares. Assim, objetiva-se, através de mudanças 

pessoais, a atenuação na frequência populacional acometida 

pela AR além de contribuir com melhorias na qualidade de vida 

para a população. 
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RESUMO: As arboviroses Dengue, Febre Chikungunya e Zika  
resultam  de ações ambientais inadequadas e  refletem 
diretamente sobre os determinantes socioambientais e de 
saúde, sendo considerado na atualidade, um sério problema de 
saúde pública. O presente estudo tem por objetivo refletir sobre 
as condições socioambientais que favorecem a ocorrência das 
arboviroses no nordeste brasileiro e as repercussões negativas 
na dimensão da saúde. A metodologia consistiu em uma 
revisão dos estudos científicos mais relevantes sobre a 
temática, sendo do tipo revisão integrativa da literatura, 
desenvolvido nos meses de setembro e outubro de 2019, a 
partir de uma busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 
sendo selecionados estudos de acordo com os criérios de 
inclusão e que atendessem aos objetivos da pesquisa. As 
arboviroses conseguem mensurar as desigualdades nos 
indicadores sociais e econômicos, repercutindo em efeitos 
negativos na dimensão ambiental e sanitária da região 
Nordeste.  Compreende-se a necessidade dos profissionais de 
saúde implementarem medidas educativas na região nordeste, 
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a fim de orientar os indivíduos sobre os riscos para a ocorrência 
das arboviroses e as estratégias de prevenção.  
 
Palavras-chave: Arboviroses. Nordeste. Saúde.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As arboviroses englobam múltiplas patologias que 

repercutem em sérios problemas de saúde pública de ordem 

mundial, ressaltando a família dos Flaviviridae, pertencente ao 

gênero Flavivirus que implica na ocorrência dos casos de 

Dengue, Febre Chikungunya e Zika. Os arbovírus são 

transmitidos por artrópodes como o mosquito Aedes aegypti, 

classificado como hematófago, ou seja, aquele que utiliza o 

sangue como alimento. Tais enfermidades são adquiridas pelo 

homem através da picada da fêmea infectada pelo vírus. 

(IOC/Fiocruz).  Segundo o Instituto Oswaldo Cruz a origem do 

vetor destas arboviroses é secular, oriundo de países africanos 

e do Egito. Este artrópode se desenvolve em ambientes de 

climas tropicais e subtropicais, daí sua afinidade com a região 

Nordeste do Brasil.    

Diversos fatores colaboram para a propagação das 

arboviroses dentre eles destacam-se: a globalização, 

crescimento urbano, mudanças climáticas e fatores sociais 

(LIMA-CAMARA, 2016). Esses fatores são divididos em dois 

termos gerais: intrínsecos que são referentes à própria 

patologia, características e seu mecanismo natural e fatores 

extrínsecos inerentes ao ambiente em que o hospedeiro se 

encontra, juntamente com as variáveis biopsicossociais da 

pessoa e do indivíduo. (LIMA NETO et al, 2016). 
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Flauzino et al, (2009) discorre sobre os fatores que 

devem ser levados em consideração para uma análise 

completa acerca dos índices epidemiológicos, tais como: sexo, 

idade, densidade demográfica, situação civil, razão de 

dependência, razão de sexos (número de homens para 100 

mulheres),demográficos, socioeconômicos, instalação sanitária 

de água e esgoto, coleta de lixo (cobertura de serviços), índice 

de infestação e criadouros do vetor (ambientais e operacionais), 

dados e investigações climáticos / meteorológicos, ano, mês e 

estações climáticas no momento do estudo.   

Enfatiza-se que para uma análise eficaz é necessário 

compreender tanto a fisiologia do vetor e do vírus quanto os 

fatores que propiciam as endemias no nordeste brasileiro, pois 

o Aedes aegypti está bem adaptado ao ambiente urbano, 

considerando os domicílios como um ótimo lugar para depositar 

seus ovos. É importante compreender que a dinâmica de 

desenvolvimento do vetor, a evolução da doença, a conduta da 

comunidade, a aplicação das estratégias e das políticas 

públicas são essenciais para o controle da reprodução do vetor, 

eliminação dos focos e prevenção das arboviroses (FLAUZINO 

et al, 2009).  

Os Boletins Epidemiológicos emitidos pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde demonstram que os casos das arboviroses 

transmitidas pelo Aedes aegypti: dengue, Chikungunya e Zika 

têm aumentado desde os primeiros registros oficiais. Os 

primeiros registros de casos de dengue no Nordeste datam de 

1986 e em 1998, quando o Nordeste atingiu o maior número de 

casos registrados. Os primeiros relatos de dengue são 

oficializados em 2006, a Febre Chikungunya chegou aos 

registros de casos nos Boletins epidemiológicos do Ministério 

da Saúde em 2014 com os primeiros casos no norte e nordeste 
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do país, e a Zika no ano de 2015. (TEICH; ARINELLI; FAHHAM, 

2017).  

          Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos 

prováveis de dengue no mesmo período (2018/2019), no Brasil, 

em janeiro deste ano, dobrou em comparação ao mesmo 

período de 2018. Chegando a um aumento até fevereiro de 

149%, passando de 21.992 para 54.777 casos prováveis da 

doença. O Nordeste ocupa a terceira posição de casos de 

dengue entre as regiões brasileiras, com 37,6% de crescimento, 

de 2.983 para 4.105 casos. Quanto à Chikungunya, o Brasil 

apontou redução de 51% (com 4.149 casos prováveis) até 

fevereiro de 2019, quando comparado ao mesmo período de 

2018, ano em que se registrou 8.508 casos da doença e no 

Nordeste registrou-se 446 casos. Em relação à Zika, até 

fevereiro de 2019 foram registrados 630 casos, o que significou 

uma redução de 18% em relação à 2018, que teve uma 

incidência de 776 casos, com 49 casos na Região Nordeste 

(BRASIL, ANO 2019). 

Os danos à saúde da população vão muito além dos 

sintomas clássicos do contágio pelos Arbovírus, o número de 

óbitos por dengue aumentou em 67%, entre 30 de dezembro e 

16 de março de 2019, em comparação ao mesmo período de 

2018, sendo a maior concentração no estado de São Paulo. A 

Zika ficou famosa pela microcefalia que acomete os bebês 

ainda em vida intrauterina, que teve sua maior incidência no 

Nordeste brasileiro e a Febre Chikungunya que atormenta os 

acometidos com as dores articulares por dias, e até meses após 

o contágio.  

Partindo da questão norteadora que implicou no 

questionamento: “As condições socioambientais interferem 

diretamente nos casos de arboviroses que ocorrem no nordeste 
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do Brasil? O presente estudo tem por objetivo refletir sobre as 

condições socioambientais que favorecem a ocorrência das 

arboviroses no nordeste brasileiro e as repercussões negativas 

na dimensão da saúde.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Consiste em um estudo do tipo revisão integrativa da 

literatura que teve por finalidade reunir o conhecimento pré-

existente sobre a temática abordada. A revisão integrativa 

configura-se, portanto, como um tipo de revisão da literatura 

que aglomera achados de estudos desenvolvidos mediante 

diferentes metodologias, permitindo aos revisores selecionar os 

resultados mais relevantes que condizem com o objeto de 

estudo a ser pesquisado (SOARES et al, 2014).  

O estudo  foi desenvolvido nos meses de setembro e outubro 

de 2019,  a partir de uma busca na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS) que possui indexadas as seguintes bases de dados: 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), na biblioteca eletrônica Scientific 

EletronicLibrary Online (SciELO), na base de dados de 

Enfermagem (BDENF) e Plataforma CAPES. 

Foram utilizados os seguintes descritores: arboviroses, 

nordeste e saúde, sendo estes devidamente consultados nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Os critérios de 

inclusão foram artigos disponíveis na íntegra no período de 05 

anos (2013-2018), nos idiomas português e inglês publicados 

nas referidas bases de dados. E os critérios de exclusão foram 

artigos repetidos, indisponíveis na íntegra, que não se 

enquadravam no eixo temático e que não estavam no período 
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de delimitação temporal. Após a fase de seleção dos artigos 

foram incluídos na revisão o total de 10 artigos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No cenário contemporâneo, as questões que envolvem 

o ambiente têm sido alvo de grande preocupação dos gestores 

e da sociedade em geral, implicando em situações complexas 

que envolvem as dimensões políticas, econômicas e 

ambientais. Deste modo, torna-se imprescindível desenvolver 

novos indicadores capazes de mensurar a sustentabilidade, 

utilizando ferramentas mais precisas que auxiliem na redução 

ou minimização dos danos ambientais. 

Dentre os estudos selecionados, evidencia-se que a 

temática mais relevantes envolve os determinantes sociais e 

suas relações com o processo saúde–doença entre diferentes 

grupos populacionais, sendo imprescindível para a Saúde 

Pública compreender a interação entre homem e ambiente, 

temática que vem ganhando destaque nas pesquisas de cunho 

científico (SOBRAL; FREITAS, 2010). 

Assim, de acordo com Freitas e Giatti (2009), para que 

possa haver a antecipação e subsidio dos processos de 

planejamento e tomadas de decisões, visando à prevenção de 

consequências para os seres humanos, que surgem da 

insustentabilidade do modelo de desenvolvimento econômico 

vigente e promover a melhoria da qualidade ambiental, da 

saúde e do bem-estar como um todo, faz-se necessário que os 

gestores se empenhem no desafio de estruturar sistemas de 

indicadores nessa linha. 

Em tempos remotos a sociedade e as autoridades sanitárias do 

Brasil consideravam a dengue a mais importante arbovirose 
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mundial destacando aspectos relacionados à morbidade e ao 

impacto econômico, entretanto, recentemente surgiram novas 

preocupações, como a partir de 2014 o alerta referente aos 

casos de chikungunya e em 2015 a confirmação da infecção do 

Zika vírus em gestantes, repercutindo no aumento do número 

de casos de microcefalia e outras anomalias congênitas no país 

(VASCONCELOS,2016).  

Recentemente, o Brasil tem enfrentado constantes epidemias 

transmitidas pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti. Acrescenta-se 

às epidemias de dengue, os casos de Chikungunya (CHIKV), e 

a confirmação da infecção do vírus Zika (ZIKV) em mulheres 

grávidas, associando-se aos casos de microcefalia e outras 

anomalias congênitas, repercutindo desse modo, na 

confirmação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da 

situação de Emergência de Saúde Pública a nível internacional 

(VASCONCELOS, 2016). 

Salienta-se que o vírus da Chikungunya (CHIKV) foi identificado 

no Brasil nos meses de julho/agosto do ano de 2014, 

posteriormente a confirmação da sua presença no Caribe no 

ano de 2013 e o Zika vírus (ZIKV) foi registrado no país em 

2015, provavelmente introduzido durante a Copa do Mundo em 

2014 (VASCONCELOS, 2015; TEIXEIRA et al, 2015; NUNES 

et al, 2015).  

Com isso, refere-se que o vírus Zika (VZ) é um arbovírus da 

família flavivírus, que foi isolado do macaco Rhesus na floresta 

Zika em Uganda em 1947 (DICK et al., 2009). Assim, têm-se 

informações que este foi isolado em vários países africanos 

(Uganda, Tanzânia, Egito, República Africana Central, Serra 

Leoa, e Gabão), países asiáticos (Índia, Malásia, Filipinas, 

Tailândia, Vietnã e Indonésia), e na Micronésia (HAYES et al., 

2009; LANCIOTTI, 2008). Atualmente, pesquisadores afirmam 
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que o VZ voltou a se manifestar além das Américas, no país de 

Cabo Verde na África Ocidental, (ANTHONY et al., 2016) 

representando um potente risco para os Estados Unidos, sendo 

portanto, considerada uma das mais importantes doenças virais 

transmitidas por artrópodes ao longo dos últimos 20 anos. 

Diante desse quadro, alguns autores aludem que o 

processo de urbanização desmedida é considerado um fator de 

permanência do vetor somado à deficiência de serviços de 

saneamento básico (esgotos, resíduos sólidos e abastecimento 

e distribuição de água às populações). Em razão do A. aegypti 

preferir depósitos artificiais pesquisas reforçam a ideia que 

mediante a concentração populacional advinda com a 

urbanização, e a frequente utilização dos recipientes artificiais, 

estes são considerados fatores determinantes na sua crescente 

proliferação nos centros urbanos, constituindo locais para o 

criadouro desses mosquitos e sua consequente dispersão em 

diversas áreas geográficas (MESSINA et al, 2015; TILAK et al, 

2004; TAUIL, 2002; TEIXEIRA; BARRETO,2011).  

Além disso, infere-se que as alterações climáticas e a 

globalização facilitam o aumento dos fluxos internacionais de 

pessoas, em que favorecem a circulação de patógenos, o Brasil 

vivencia atualmente a introdução de dois arbovírus, o vírus da 

Chikungunya (CHIKV) e o vírus as Zika (ZIKV) 

(VASCONCELOS,2015). 

Alguns estudos também apontam condições tais como o 

abastecimento inadequado de água e a coleta de lixo 

inapropriada mostram-se colaboradores para o aumento do 

número de criadouros do principal mosquito vetor deste 

Arbovírus. A exclusão socioeconômica acaba contribuindo para 

que o indivíduo e sua coletividade continuem em situação de 



AS ARBOVIROSES E SUAS REPERCUSSÕES NO NORDESTE BRASILEIRO: UMA 

REVISÃO 

88 
 

pobreza e suscetíveis as conhecidas “doenças da pobreza” ou 

“doenças tropicais” como a dengue. 

 Com isso, constata-se que essas doenças transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti afetam desproporcionalmente a parte 

mais desfavorecida economicamente da população brasileira, 

de diversos modos. A situação crítica evidenciada na atualidade 

sinaliza a discrepância existente não apenas em termos de 

classe, mas de uma variedade de outras questões ligadas à 

estrutura de classes. O vírus do Zika teve impacto maior no 

Nordeste, nos estados de Bahia, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte, na qual uma parcela maior da população é pobre e as 

condições climáticas são mais adequadas à disseminação dos 

vírus transmitidos por esses mosquitos do que no Sul, mais rico 

e menos tropical (LESSER; KITRON, 2016).  

Infere-se o aumento dos casos relacionados as doenças 

de vigilância ambiental na Paraíba, as arboviroses, como 

dengue, febre chikungunya e zika provocadas principalmente 

pelas alterações nos ciclos dos vetores e de agentes etiológicos 

que atingem consideravelmente os indivíduos mais 

desfavorecidos economicamente (os mais pobres), 

considerados estes mais susceptíveis, em decorrência das 

precárias condições de vida que encontram-se inseridos e da 

ineficiência das ações de promoção e prevenção de agravos 

advindos dessas patologias que vem sendo desenvolvidas e 

favorece apenas uma parte da população. 

No ano de 2015, médicos obstetras e pediatras dos estados do 

nordeste brasileiro (Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 

Norte) notificaram um elevado número de casos de microcefalia 

entre os recém-nascidos em suas práticas clinicas. Nesse 

sentido, em outubro de 2015 foi confirmado um aumento de 70 

vezes dos casos de microcefalia detectados em Pernambuco, 
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sendo relatados pelas mães dos bebês alguns sintomas como 

febre e erupção cutânea que ocorreram durante a gravidez 

(OPAS,2016). Assim, em algumas regiões brasileiras após 

surtos de infecção de Zika surgiram relatos de um relevante 

aumento dos casos de microcefalia congênita e síndromes 

neurológicas pós-infecciosas, destacando a síndrome Guillain-

Baré (CHIMELLI et al, 2017). 

Nessa perspectiva, evidencia-se um cenário permeado de 

incertezas e teorias não comprovadas que foram divulgadas 

pela mídia e pelas redes sociais. Entretanto, no ano de 2016 a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a situação 

como emergência de saúde pública de destaque internacional, 

em razão dos registros da associação entre a infecção da Zika 

e sua relação como aumento do número de casos de 

microcefalia e outros distúrbios neurológicos (SCHULER-

FACCINI et al, 2016). 

Logo, o alerta da associação entre infecção por ZIKAV e 

microcefalia surgiu em razão do número elevado de notificação 

de microcefalia, evidenciado em um momento em que o período 

gestacional e a localidade coincidiam com a emergência dessa 

arbovirose, destacando o nordeste brasileiro (OLIVEIRA, 

VASCONCELOS, 2016), além disso, ressalta-se a importante 

detecção do vírus no líquido amniótico de gestantes na Paraíba 

(OLIVEIRA-MELO et al, 2016). 

Diante desse cenário, considerando a situação 

epidemiológica das arboviroses na Paraíba segundo a 

Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB), no 

período de janeiro a outubro de 2017 (41ª semana 

epidemiológica) foram identificados 3.568 casos suspeitos de 

dengue, 1.590 casos notificados de Chikungunya e 161 casos 

notificados com suspeita de Zika Vírus (SES/PB, 2017).  
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LIRAa 

            

O Brasil conta com, 5.358 municípios,que em sua 

totalidade 96,2% das cidades, realizaram algum tipo de 

monitoramento do mosquito transmissor de arboviroses.Deste 

total 5.013 por levantamento de infestação (LIRAa/LIA) e 345 

por armadilha. A atividade com  armadilha é utilizada quando a 

infestação do mosquito é muito baixa ou  praticamente 

inexistente. O Levantamento de índices rapidos para o Aedes 

aegypth conhecida por LIRAa , è uma atividade que foi iniciada 

em 2002 pelo Ministerio da Saude em municípios considerados 

infestados pelo mosquito. 

 

         É recomendado aos municípios, pelo Ministerio da Saude, 

que realizem cerca de  quatro vezes ao ano as atividades com  

o LIRAa. Desde janeiro de 2017, a pasta publicou a Resolução 

nº 12 que torna obrigatório o levantamento entomológico de 

infestação por Aedes aegypti pelos municípios e o envio da 

informação para as Secretarias Estaduais de Saúde e por 

comseguinte , para o Ministério da Saúde. A promoção da 

realização do levantamento de dados pelo LIRAa esta ligado ao 

recebimento da segunda parcela do Piso Variável de Vigilância 

em Saúde, um recurso extra que é direcionado exclusivamente 

para ações de combate ao mosquito vetor das arboviroses. Até 

então, o levantamento era feito a partir da adesão voluntária de 

municípios. 

O uso do LIRAa permite a identificação das áreas com maior 

proporção de focos , ocorrência e  criadouros do A.egypth. O 

intuito é colher dados que indiquem o risco de transmissão da 

Dengue, Zika e F.Chinkungunya.A atividade è realizada por 
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meio de visitas em um numero de imóveis determinado, onde 

realiza-se a coleta das larvas para definir o Indice de Infestaçao 

Predial (IIP). 

    O nordeste brasileiro é uma região com as estaçoes do ano 

pouco definidas , com a predominância de períodos chuvosos 

seguidos de longas estiagens sem uma marcante presença do 

outono e da primavera. Sendo assim , a região apresenta um 

fator considerável para anormais  indicies de infestação 

predial.Analisando o município de Campina Grande no estado 

da Paraiba, por exemplo, apresentou-se conforme o esperado 

da incidiencia  de 100 mil habitantes. Durante todo o ano de 

2018 manteve-se na media ou abaixo em comparação com a 

maioria das cidades do seu estrato demográfico. Campina 

Grande se enquadra em uma categoria de cidade com 

população de 100 mil a 499 mil habitantes dentre 288 estados 

deste porte no paìs. O índice predial não necessariamente 

trouxe um numero de infecções significativas que alertassem 

para um surto de quaisquer arboviroses.  

      A capital paraibana Joao Pessoa por meio do portal online 

da prefeitura, demonstra a eficácia da LIRAa por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Joao Pessoa que  

concluiu o 2º ciclo do Levantamento Rápido do Índice de 

Infestação por Aedes aegypti (LIRAa). A pesquisa, divulgada 

em abril de 2019, apontou que João Pessoa está entre as cinco 

capitais do país com avaliação do  levantamento  pelo uso da 

LIRAa em condições satisfatórias.O Índice de Infestação 

Predial (IIP) está em 1,1%, o que indica que a cada 100 imóveis, 

ou pouco mais de um, apresenta risco de reprodução do 

mosquito.Segundo o  Ministério da Saúde, apenas quatro 

capitais estão com índice satisfatório em todo o país no dado 

período de Abril de 2019: João Pessoa (PB), Boa Vista (RR), 
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São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), além do Distrito Federal 

(DF). Baeseando-se nas informações do LIRAa, as vigilâncias 

epidemiológica e ambiental podem direcionar as ações de 

combate ao Aedes nos bairros que carecem de maior 

atenção.Paralelamente  a  própria população toma 

conhecimento da incidência do mosquito em seu bairro e pode 

promover medidas para auxiliar no controle das arboviroses e 

se prevenir. 

       Com o uso do LIRAa em 2018 ,segundo o Ministerio da 

Saude no estado do Ceará, situado no Nordeste brasileiro, 

aproximadamente 40 cidades se encontravam em situação de 

alerta ou risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Desse 

total, 37 estavam em alerta e três em risco de surto de alguma 

das arboviroses citadas A capital do estado, Fortaleza,  neste 

mesmo período em 2018, estava  em situação satisfatória. No  

Ceará, a maior parte dos criadouros foi encontrada em depósito 

de água (860), seguida de depósitos domiciliares (290) e lixo 

(37). Diante disso, as ações de combate e prevenção podem 

ser fundamentas a partir do cenário que é apresentado pelos 

dados do LIRAa , colaborando para a eficácia das politicas 

publicas direcionadas para o combate das arboviroses sendo 

elas a  zika, dengue e F.chikugunya  que o Aedes aegypti 

transmiti ao ser humano. 

        Neste mesmo ano o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, 

apresentou os dados do LIRAa e lançou o Sistema Integrado de 

Controle de Vetores (SIVector), que ocupara o lugar do Sistema 

do Programa Nacional de Controle da Dengue (SISPNCD) com 

informações georreferenciadas para o controle do Aedes 

aegypti e Aedes albopictus. 

 

CAMPANHAS E AÇOES  
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        Segundo o Ministerio da Saude, até 24 de agosto de 2019 

os registrados foram de  1.439.471 de casos de dengue em todo 

o país, com crescimento de 599,5% em relação ao mesmo 

período de 2018 (205.791). Observa-se  taxa de incidência, que 

considera a proporção de casos por habitantes, em que seu 

valor chegou na casa dos  690,4 casos/100 mil habitantes. A 

explicação para este aumento não significa que as campanhas 

e ações publicas são ineficientes, mas que tudo é uma questão 

de  associação de fatores, como condições ambientais fora do 

comum (alto volume de chuvas e altas temperaturas); grande 

número de pessoas suscetíveis, uma vez que nos dois últimos 

anos houve baixa ocorrência de dengue em toda a região das 

Américas; mudança no sorotipo predominante, entre outros. Os 

casos da febre chikungunya atingiram a marca de  110.627 em 

relação ao mesmo período do ano passado, 76.742, ou seja 

44,2% de aumento este ano. A taxa de incidência foi de 53,1 

casos/100 mil habitantes. Com maior destaque nos  estados 

como  Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Neste ano, foram 

confirmados laboratorialmente 57 óbitos.Por fim os casos de 

zika tiveram um  aumento de 47,1%, este ano,em que  foram 

registrados 9.813 casos, enquanto em 2018 foram 6.669 casos 

o que representa uma taxa de incidência de 4,7 casos/100 mil 

habitantes. Novamente dentre os estados que se destacam 

esta o Rio Grande do Norte e Alagoas como representantes e 

 nordestinos, Tocantins, e Espírito Santo. Neste ano de 2019 , 

foram confirmados 2 óbitos por zika. 

       Atualmente , lançou-se uma campanha por parte do 

Ministerio da Saùde para mobilizar a população com o intuito de  

garantir que não apareça novos focos do Aedes aegypti. O 

Ministério da Saúde idealizou uma campanha publicitária de 
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combate ao mosquito em que o cidadão é o protagonista das 

ações.A campanha connvida a população  a se juntar nesta 

grande ação. O objetivo é conscientizar os gestores estaduais 

e municipais de saúde, ou seja, não apenas o nordeste mas 

todo o territorio nacional, em conjunto com  a sociedade sobre 

a importância de se organizarem antes da chegada do período 

chuvoso no combate ao surgimento de novos criadouros do 

mosquito.O slogan "E você? Já combateu o mosquito hoje? A 

mudança começa por você”, è a aposta do Ministerio da Saude 

nesta  campanha em 2019. Uma das ambiçoes è reforçar a 

necessidade de cada um tomar a iniciativa de proteger a sua 

casa e de seus familiares contra o Aedes, responsável pela 

transmissão das arboviroses: dengue, zika e chikungunya.  

         A garantia das  ações de prevenção e combate ao 

mosquito,dependem do conjunto entre o Ministério da Saúde 

em consonância  com estados e municípios.As ações contra o 

A. egypth são permanentes e posicionadas como prioridade 

pelo Governo Federal. Os gestores locais também se 

comprometem com a execução das ações de prevenção, como 

visitas dos agentes de endemia para eliminação dos criadouros. 

 As atividades de combate a propagação dos Arbovirus também 

necessitam de ações para prevenção. No período de seca, a 

população pode comprometer-se a colaborar com a saúde não 

so de sua família mas como com a coletiva, basta tirar alguns 

minutos do dia para verificar se existe algum tipo de depósito 

de água no quintal ou dentro de casa, como um exemplo. 

Atitudes pequenas como uma vez por semana, lavar com água 

os pequenos depósitos e possíveis criadouros, como vasilha de 

água do animal de estimação e vasos de plantas. 

    Ademais , o descarte do lixo em local adequado evita 

criadouros as escuras,ou seja,longe dos olhos da população.  É 
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importante não acumular vasilhas,pneus,garrafas ou lixo no 

quintal, não jogar em praças e terrenos baldios. As casas 

devem estar com  as calhas limpas, sem folhas que se 

acumularam no inverno sendo  importante para evitar pequenas 

poças de água. Cada pessoa deve estar atenta e  vigilante 

permanente de atenção à saúde, com isso  teremos um melhor 

combate a dengue, zika e chikungunya. 

 

CONCLUSÃO  

 

As questões que envolvem o ambiente têm sido alvo de 

grande preocupação dos gestores e da sociedade em geral, 

implicando em situações complexas que envolvem as 

dimensões políticas, econômicas e ambientais. Deste modo, 

torna-se imprescindível desenvolver novos indicadores 

capazes de mensurar a sustentabilidade, utilizando ferramentas 

mais precisas que auxiliem na redução ou minimização dos 

danos ambientais. 

Os determinantes sociais e sua interação com o 

processo saúde-doença identificados entre diferentes grupos 

populacionais vem sendo considerados de grande relevância 

para a Saúde Pública e destaca-se cada vez mais nas 

pesquisas de caráter científico. Nesse contexto, ressalta-se que 

o processo de urbanização no Nordeste repercutiu em uma 

intensa exploração dos recursos naturais, resultando no 

desenvolvimento econômico e interferindo na dinâmica da 

relação ambiente e sociedade.  

As arboviroses implicaram no aumento da morbidade e 

mortalidade de indivíduos residentes do nordeste, causando 

graves problemas de saúde, representando uma situação de 

emergência, que necessitavam de medidas e estratégias 
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eficientes e precisas para minimizar os inúmeros danos 

causados. 

Logo, torna-se perceptível que os profissionais de saúde 

tem um papel essencial na prevenção destes casos e na 

redução da incidência desse agravos à saúde, sendo o 

enfermeiro responsável por capacitar a equipe, planejar 

estratégias de enfrentamento e promover capanhas educativas, 

a fim de esclarecer os questionamentos da população e orientar 

quantos as práticas inadequadas e os possíveis riscos. 
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RESUMO: Isolado pela primeira vez em 1952, o vírus da 
Chikungunya (CHIKV) se tornou um dos maiores responsáveis 
por crescentes surtos, principalmente em regiões tropicais e 
subtropicais do globo. Transmitido por mosquitos do gênero 
Aedes é capaz de causar fortes dores articulares acompanhada 
de febre alta e abrupta, mialgia e exantema além de outros 
sinais não específicos tais como vômitos e diarreia. Objetivou-
se neste trabalho compilar informações gerais que caracterizam 
a arbovirose Chikungunya, com ênfase na atuação de células 
da imunidade adaptativa, especificamente linfócitos T CD4+, 
CD8+ e células T reguladoras e suas respostas a infecção pelo 
CHIKV. Após a sua infecção, o hospedeiro desenvolve uma 
forte resposta imunológica a fim de desenvolver o mecanismo 
de clearance viral. Estes, no entanto, podem ser insuficientes 
para a completa eliminação de antígenos relacionados a CHIKV 
facilitando, consequentemente, o estabelecimento da 
cronicidade da doença. Com isso exposto é possível destacar 
o papel dos linfócitos T por sua capacidade de infiltração em 
regiões articulares e criação de microambiente pró-inflamatório 
importantes nos mecanismos imunopatogênicos. Com isso, 
este capítulo irá abordar informações gerais que caracterizam 
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a arbovirose Chikungunya, com ênfase na atuação de células 
da imunidade adaptativa, especificamente linfócitos T CD4+, 
CD8+ e células T reguladoras e suas respostas à infecção pelo 
CHIKV. 
Palavras-chave: Arbovirores. Chikungunya. Imunologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo, doenças oriundas de arboviroses foram 

consideradas apenas contribuintes menores da mortalidade e 

incapacidade globais. Como resultado, foi dada baixa prioridade 

ao investimento em pesquisa com arbovírus e infraestrutura de 

saúde pública relacionada. Nas últimas cinco décadas, no 

entanto, houve um surgimento sem precedentes de doenças 

arbovirais epidêmicas (notadamente dengue, chikungunya, 

febre amarela e Zika) (WILDER-SMITH et al, 2017). Essa 

grande expansão se deu, principalmente, devido ao 

crescimento intensivo dos sistemas de transporte global e a 

adaptação dos artrópodes à crescente urbanização (GOULD et 

al, 2017). O Brasil devido a sua grande extensão territorial e seu 

clima tropical se tornou alvo de grandes epidemias devido a 

presença e adaptação do principal vetor, os mosquitos do 

gênero Aedes. Esse artrópode, responsável pela transmissão 

da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Urbana, se tornou vetor 

causador dos maiores impactos de mortalidade no mundo 

(ROSA et al, 2016). 

No ano de 2014 o Brasil sofreu o primeiro surto do vírus 

da Chikungunya (CHIKV), ganhando, no entanto, menor 

repercussão em relação as demais arboviroses (dengue e 

Zika). Contudo em 2018 foi registrado outro surto da doença 

com 26.840 casos no qual 38,88% (10.424) concentraram-se 
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apenas no Mato Grosso. No primeiro trimestre de 2019, por sua 

vez, foram registrados 15.532 casos sendo o Sudeste a região 

mais afetada com 10.213 notificações (66,5%) seguida das 

regiões Norte com 2.147 (14,0%), Centro-Oeste com 340 

(2,2%) e Sul com 218 (1,4%). Em relação a óbitos associados 

a CHIKV, foram registrados em 2018, 14 casos, sendo 1 na 

Paraíba, 1 em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro e 4 no Mato 

Grosso. Em 2019, 2 óbitos foram notificados - 1 na Bahia e 1 no 

Rio de Janeiro (BRASIL, 2019). 

Semelhante a outras doenças virais, a CHIKV 

desencadeia mecanismos infecciosos no qual envolvem a 

participação de células da imunidade inata e adaptativa. Estas, 

por sua vez, desenvolvem ação mais eficiente contra o 

patógeno em virtude de sua especificidade as estruturas 

invasoras. Nesse contexto, cita-se os linfócitos T CD4+ como 

componentes adaptativos que auxiliam no recrutamento e 

ativação de outros leucócitos no combate a infecção. As células 

T reguladoras, por sua vez, uma subpopulação de linfócitos T 

CD4, contribuem com a homeostasia do sistema imune através 

do controle das respostas inflamatórias. Por fim, as células T 

CD8+ possuem como função principal promover a morte de 

células que foram infectadas por vírus e construir com o 

microambiente produtor de citocinas, que podem ser 

importantes para a cura ou a exacerbação do quadro crônico da 

doença (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015). 

Com tudo isso exposto o presente estudo teve por 

objetivo compilar informações gerais que caracterizam a 

arbovirose Chikungunya, com ênfase na atuação de células da 

imunidade adaptativa, especificamente linfócitos T CD4+, CD8+ 

e células T reguladoras, com o intuito de analisar os diferentes 

níveis da resposta imune em fases distintas de progressão da 
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doença, caracterizando funções desempenhadas pelo sistema 

imunológico, tais como: migração celular, sinalização mediante 

produção de citocinas e ação de anticorpos contra o CHIKV. 

Além disso, revisar os mecanismos de ativação, expansão, 

contração e memória do sistema imune, visando melhor 

compreender as diferentes respostas que podem ser 

desenvolvidas para eliminação das partículas infectantes e 

manutenção da homeostase do organismo. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia de pesquisa e adaptação para a escrita 

desta revisão literária, baseou-se em dados provenientes de 

fontes especializadas em linhas de pesquisa relacionadas às 

arboviroses (Chikungunya, Dengue e Zika) e especificamente 

na Chikungunya. Os meios de busca focaram-se em bancos de 

dados disponíveis on-line, reunindo informações acerca da 

Chikungunya, tais como: suas características epidemiológicas, 

sintomatologia, meios de transmissão e diagnósticos, com 

ênfase na atuação de células T reguladoras, CD4+ e CD8+ 

como mediadoras da resposta imune contra o CHIKV, de forma 

a melhor compreender como o sistema imunológico age nas 

diferentes fases de progressão da doença. A partir disso, foi 

feita uma triagem de artigos e revistas mais bem-conceituados 

e com relevante credibilidade no campo acadêmico. Ademais, 

dados provenientes do Ministério da Saúde e de Secretarias de 

Vigilância e Saúde também foram analisados e incluídos no 

trabalho, como meio de enriquecer ainda mais o conteúdo e 

construir informações de melhor consistência. Ainda assim, nas 

questões imunológicas foram consultados livros de referência 
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na área, para melhor abordagem e explanação do assunto em 

discussão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estrutura e replicação 

O termo Chikungunya deriva da língua Makonde cujo 

significado “Aquele que se curva” relaciona-se com as fortes 

dores articulares que caracterizam a doença desencadeada 

pelo patógeno. O CHIKV compõe a família Togaviridae e 

pertence ao gênero Alphavirus sendo, esta,  representada por 

31 viroses, 7 dos quais desencadeiam transtornos 

artritogênicos. Acredita-se que o vírus tenha sua origem na 

África, continente no qual foi isolado pela primeira vez, em 1952 

(PEPTITDEMANG; WAUQUIER; VIEILLARD, 2015; CUNHA; 

TRINTA, 2017). Desde então, foram identificadas três linhagens 

geneticamente distintas sendo estas a Oeste africano, Leste, 

Centro e Sul africano (ECSA) e a Asiática (FOX e DIAMOND, 

2016).  

Apresentando formato esférico, o vírus da Chikungunya 

possui diâmetro aproximado de 70nm. Sua estrutura é 

composta de envelope fosfolipídico, derivado da membrana de 

células do hospedeiro no qual estão inseridos trímeros de 

glicoproteínas E1 e E2 (SHARMA et al, 2018). O genoma, 

encapsulado por proteínas do capsídeo (PC), caracteriza-se por 

ser um RNA fita simples de sentido positivo que possui cerca 

de 12kb de comprimento no qual codifica um total de 10 

proteínas, sendo 4 não estruturais (nsP1 – nsP4), que formam 

um complexo de replicação viral, e 6 estruturais (PC-E3-E2-

6K/TF-E1) (TANABE et al, 2018). 



ASPECTOS CLÍNICOS, EPIDEMIOLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS DA 

CHIKUNGUNYA 

104 
 

No processo de infecção celular, a interação entre a 

glicoproteína E2 e receptores presentes na célula do hospedeiro 

é seguida pela fagocitose da partícula viral. No endossomo, o 

baixo pH desencadeia alterações conformacionais resultando 

na dissociação entre as estruturas E2 e E1 e a posterior 

formação de trímeros E1. Estas são responsáveis pela fusão 

entre as membranas endossomal e viral causando, assim, o 

lançamento do genoma do vírus na porção citoplasmática onde 

o processo de replicação tem início (PORTA et al, 2015).  

O RNA da Chikungunya, uma vez no citoplasma, é 

traduzido em uma poliproteína não estrutural P1234 a qual é 

clivada, pela atividade proteásica da nsP2, nas estruturas nsP4 

e P123 (UTT et al, 2019). Ambas, juntamente com proteínas do 

hospedeiro, formam um complexo de replicação de curta 

duração responsável pela síntese de um RNA viral de sentido 

negativo. Este, por sua vez, se associa a esferas fosfolipídicas 

presentes na membrana plasmática que ao serem 

internalizadas, interagem umas com as outras formando 

vacúolos (SILVA; DEMORDY, 2017). 

O interior dos vacúolos são dotados de um 

microambiente propício para a replicação do material genético 

viral (MULLER et al, 2019). Inicialmente, a ação proteásica 

sobre as poliproteínas P123 resultam no surgimento das nsP1, 

nsP2 e nsP3 que, em associação com a nsP4, formam um 

complexo de replicação. Estes sintetizam, a partir do RNA de 

sentido negativo, o RNA genômico que irá compor as novas 

partículas virais, e o RNA subgenômico que codifica a 

poliproteína estrutural PC-E3-E2-6K-TF-E1 (SILVA; DEMORDY, 

2017).  

Ao ser clivada da poliproteína, várias PCs se associam à 

um único RNA genômico formando o nucleocapsídeo viral 
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(NPV). Nesse intervalo, novas poliproteínas são sintetizadas 

(E3-E2-6K-E1; E3-E2-6K-TF) no qual seu processamento, no 

retículo endoplasmático (RE) e complexo de Golgi (CG),  são 

responsáveis por gerar e lançar E1, E2 e E3 na membrana 

celular. O recrutamento e associação do NPV para a região da 

membrana com as proteínas estruturais, resultam na montagem 

e liberação da partícula viral completa. Estas, por sua vez, irão 

infectar novas células recomeçando o ciclo (SILVA; DEMORDY, 

2017). 

 

Epidemiologia 

Desde o isolamento viral, casos da febre da Chikungunya 

foram notificados em alguns países pertencentes aos 

continentes africanos, asiáticos, europeus e americanos. No 

entanto, a partir de 2004, diversos surtos foram notificados em 

muitas regiões tropicais e subtropicais. Como agravante, 

mutações ocorridas na glicoproteína E1 do CHIKV facilitaram 

sua adaptação em mosquitos da espécie Aedes albopictus o 

que resultou em uma maior capacidade de disseminação viral 

a outras regiões do globo (CUNHA; TRINTA, 2017).  

As primeiras infecções pelo CHIKV foram registradas no 

sudoeste asiático e na Índia, instalado em um ciclo urbano 

esporádico. Em 2004 diversos surtos foram notificados em ilhas 

do Índico incluindo em La Reunion. Nesta, entre 2005 e 2007 

foram relatados 266.000 casos.  Nesse intervalo, a infecção 

pelo vírus alcançou a Europa no qual casos da doença foram 

relatados na Itália, França e Alemanha (CUNHA; TRINTA, 

2017).  Em 2010, houve relatos de casos na Índia, Indonésia, 

Mianmar, Tailândia, Ilhas Maldivas, Ilhas Reunião e Taiwan – 

todos com transmissão sustentada. França e Estados Unidos 

também registraram casos em 2010, mas sem transmissão 
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autóctone (quando a pessoa se infecta no local onde vive) 

(HONÓRIO, 2015; BRASIL, 2016).  

Na América, o CHIKV chegou em 2013 pelo Caribe, 

resultando em milhares de infecções. No Brasil os primeiros 

casos de transmissão autóctone ocorreram em setembro de 

2014 na região norte no município de Oiapoque (Amapá). No 

mesmo ano, foram confirmados, ao todo, aproximadamente 

2.772 casos da doença, sendo 1.554 no Amapá, 1.214 na 

Bahia, 2 no Distrito Federal, 1 no Mato Grosso do Sul, 1, em 

Roraima  e 1 em Goiás. No ano seguinte, de 4 de janeiro a 28 

de março, foram relatados 1.513 casos autóctones: 735 no 

Amapá, onde foi identificado o genótipo asiático e 778 casos na 

Bahia, onde foi identificado o genótipo africano (HONÓRIO, 

2015). 

 

Ciclo de Transmissão 

Os ciclos de transmissão do CHIKV são distintos, sendo 

classificados como enzoótico/silvático e urbano (TANABE et al, 

2018). No primeiro, de ocorrência no continente africano 

principalmente, o vírus é transmitido por várias espécies de 

mosquito do gênero Aedes a primatas não-humanos morcegos 

e roedores não sendo, nestes, observadas manifestações 

clínicas acentuadas (PEPTITDEMANG; WAUQUIER; 

VIEILLARD, 2015; CUNHA; TRINTA, 2017). O ciclo de 

transmissão urbano, por sua vez, engloba duas espécies de 

mosquitos altamente antropofílicos, A.aegypti e A. albopictus, 

além do homem (TANABE et al, 2018). No entanto, durante a 

epidemia ocorrida nas Ilhas da Reunião foram relatadas a 

transmissão viral entre mãe e feto (transmissão vertical), no 

qual em cerca de 90% dos casos os recém-nascidos 
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apresentaram condições sintomáticas da doença (HONÓRIO et 

al. 2015). 

 

Sinais e sintomas 

O vírus uma vez inoculado no organismo humano, pode 

desencadear uma infecção assintomática, no qual a taxa de 

acometidos varia de uma região para outra, apresentando como 

determinantes a idade dos grupos afetados bem como a 

linhagem viral circulante (CUNHA; TRINTA, 2017). No entanto, 

após o período de incubação, com duração de 2 a 12 dias, a 

maior parte dos infectados desenvolvem sintomas que 

permanecem por dias a anos sendo, estes, classificados em 

três fases: aguda, pós aguda e crônica (PEPTITDEMANG; 

WAUQUIER; VIEILLARD, 2015; CUNHA; TRINTA, 2017).  

A fase aguda ocorre após o período de incubação 

estendendo-se por até 3 semanas. Nesse intervalo, os 

pacientes são acometidos por febre alta e abrupta (acima de 

39°C), poliartralgia, poliartrite e mialgia intensa. Manifestações 

clínicas não específicas também podem estar presentes tais 

como vômito, diarreia, dores abdominais, cefaléia e erupções 

cutâneas (PEPTITDEMANG; WAUQUIER; VIEILLARD, 2015; 

CUNHA; TRINTA, 2017). 

Alguns fatores podem auxiliar na persistência dos sinais 

clínicos da CHIKV, a exemplo da susceptibilidade genética, 

idade e sexo dos indivíduos acometidos. Nesse cenário,  após 

3 semanas do estabelecimento dos sinais clínicos, tem-se início 

a fase pós aguda com duração de até 3 meses. Durante esse 

período, pacientes são acometidos por poliartralgia/poliartrite 

de intensidade, em muitos casos, semelhante ao observado no 

estágio agudo. Artropatias degenerativas a exemplo de 

osteoartrite (desgaste da cartilagem articular) e tendinite 
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(inflamação do tendão) também podem ocorrer. (CUNHA; 

TRINTA, 2017). 

Por fim, a fase crônica tem ocorrência após 3 meses do 

início dos sintomas sendo, esta, caracterizada pela persistência 

de sinais artritogênicos. Tal estágio atinge entre 40-80% dos 

pacientes sintomáticos no qual, embora os sintomas 

apresentam-se com menor intensidade quando comparado à 

fase aguda, proporciona redução na qualidade de vida aos 

acometidos. Além disso, sinais como fadiga, formigamento, 

dormência, erosão óssea, tendinite e tenossinovite (inflamação 

da cobertura protetora sobre o tendão) também podem ser 

observados. Ainda nesse estágio, os pacientes podem alcançar 

a cura, permanecer com os sinais clínicos ou estes podem se 

agravar devido a mecanismos degenerativos e inflamatórios 

(PEPTITDEMANG; WAUQUIER; VIEILLARD, 2015; CUNHA; 

TRINTA, 2017). 

Embora auto-limitante, a CHIKV pode desencadear 

sintomas mais graves no qual a carga viral bem como fatores 

imunológicos podem estar relacionados. Além disso, tais 

complicações clínicas podem estar associadas ao estilo de vida 

e/ou histórico médico do paciente a exemplo de complicações 

neurológicas associadas a pacientes com elevado consumo de 

álcool (PEPTITDEMANG; WAUQUIER; VIEILLARD, 2015).  

Óbitos também foram verificadas onde a maioria das mortes 

foram expressas em neonatos, idosos e adultos com doenças 

crônicas. A causa mais comum de morte por infecção pelo 

CHIKV é relatada por falência múltipla dos órgãos, hepatite e 

encefalite (HONÓRIO et al. 2015). 

 

Diagnóstico 
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Segundo o Protocolo de Chikungunya da Subsecretaria 

de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência junto à 

Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em 

Saúde de 2016, os testes específicos para diagnósticos 

englobam técnicas de isolamento viral, para realização de 

neutralização por redução de placas (PRNT), testes sorológicos 

em busca de anticorpos específicos (IgM e IgG), por meio de 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) e a técnica de 

RT-PCR (Reverse-Transcription Polymerase Chain Reaction). 

Além disso, também é feito o teste imunocromatográfico do tipo 

POC (Point-of-Care), haja vista que permite a realização de 

testes para doenças ou substâncias específicas de forma ágil e 

sem a necessidade de estrutura com alto valor agregado. Os 

procedimentos supracitados podem se utilizar de vários 

materiais biológicos, tais como: urina, sangue, plasma, soro, 

líquido cefalorraquidiano e saliva (BRASIL, 2017). 

 

Imunologia  

Após o repasto sanguíneo realizado por fêmeas do 

mosquito do gênero Aedes, o vírus adentra os capilares 

subcutâneos e passa a se replicar em células permissivas da 

pele como macrófagos, fibroblastos e células endoteliais 

(PEPTITDEMANG; WAUQUIER; VIEILLARD, 2015). Durante a 

fase aguda, as células natural Killer agem através de atividade 

citotóxica em conjunto com a síntese e expressão de citocinas 

antivirais (TANABE et al, 2018).  Monócitos e macrófagos, por 

sua vez, ao atuarem como reservatório e disseminadores do 

patógeno para regiões articulares, auxiliam na persistência do 

vírus bem como nas características clínicas da doença 

(PETITDEMANG; WAUQUIER; VIEILLARD, 2015).  
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A imunidade adaptativa apresenta um papel duplo na 

Chikungunya. Embora de elevada importância no controle da 

infecção viral, estudos revelam sua participação na patologia 

observada nas fases aguda e crônica (FOX e DIAMOND, 2016). 

Nesse contexto, os linfócitos B agem na secreção de IgM e IgG 

após 2 e 13 dias, respectivamente, do início dos sintomas 

podendo, a IgG, persistir em altas concentrações por anos 

(PETITDEMANG; WAUQUIER; VIEILLARD, 2015). Devido a 

especificidade da imunoglobulina à glicoproteínas E2 do CHIKV,  

a resposta imune humoral atua bloqueando a entrada do CHIKV 

na célula do hospedeiro (FOX e DIMOND, 2016). 

Linfócitos T CD4, também denominadas T helper (Th), 

compõe a imunidade mediada por células. A fase efetora inicia-

se com o reconhecimento do antígeno ligado ao complexo 

principal de histocompatibilidade de classe II (MHC II) 

apresentado na superfície de células apresentadoras de 

antígeno (APC). Uma vez ativadas, os Th atuam através da 

secreção de citocinas e moléculas de superfície celular 

resultando, portanto, no recrutamento e ativação de outros 

leucócitos bem como na amplificação e regulação da resposta 

ao antígeno (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015). De acordo 

com o microambiente no qual estão inseridos, estas células 

apresentam capacidade de diferenciar-se em subpopulações 

específicas, tais como Th1 (produtoras de interferon Ɣ - IFN Ɣ - 

estando envolvidas, principalmente, com a ativação de 

macrófagos para fagocitose e eliminação de micro-

organismos), Th2 (frequente em infecções por helmintos e 

envolvidas na indução de anticorpos IgE)  e Th17 (atuam no 

recrutamento de leucócitos, principalmente neutrófilos, para 

sítios de infecção, além de estimular a produção de substância 

antimicrobianas), responsáveis por promover resposta imune a 
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diferentes patógenos (TAKEUCHI; SAITO, 2017; ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2015). 

A participação das Th, na patogênese da Chikungunya 

foi demonstrada através de estudos clínicos bem como em 

modelos animais. Embora indivíduos acometidos pelo CHIKV 

apresentem, em fase aguda, um quadro de linfopenia, isto é, 

redução na frequência populacional de linfócitos 

(PETITDEMANG; WAUQUIER; VIEILLARD, 2015), células T 

CD4 caracterizaram-se por apresentar maior perfil ativado 

durante o estágio final da fase aguda (TANABE et al, 2018) 

sendo responsáveis pelas características artritogênicas durante 

a infecção. Isso ocorre em virtude de sua capacidade de 

infiltração em regiões articulares com posterior 

desenvolvimento de um microambiente pró-inflamatório 

(TANABE et al, 2018). Além disso, a análise do perfil 

imunológico acerca das quimiocinas e citocinas presentes nas 

respostas imunes por CHIKV sugerem que as T CD4 possam 

mediar inflamações via Th17 e Th1, os mesmos presentes na 

artrite reumatoide (TEO et al, 2012). 

Em modelos murinos que não produziram viperina 

(proteína sintetizada por células infectadas e que atuam 

inibindo a replicação alguns vírus através de sua interação com 

estruturas presentes na partícula viral) observados por 

Carissimo e colaboradores (2019), ao induzirem a inativação de 

células T CD4, relataram a redução, nas regiões articulares, na 

frequência de monócitos pró-inflamatórios. Estes, por sua vez, 

se mostraram importantes na atividade do perfil Th1 na doença. 

Além disso, após três dias do início da infecção, não foram 

detectados edemas articulares nos animais em estudo embora 

nos dois primeiros dias, picos de inchaço tenham sido 

observados. Outro estudo demonstrou que ratos TCR-/- não 
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apresentaram inflamações articulares. No entanto, ao 

receberem células T CD4 de modelos C57BL/6 infectados pelo 

vírus, demonstraram grave patologia articular, vazamento 

vascular, edema subcutâneo e necrose do músculo esquelético, 

mostrando a importância dessas células na patogênese da 

doença (TEO et al, 2017; HOEK et al, 2017). 

A atuação de células T reguladoras (Treg) na doença 

também foram avaliadas. As Treg correspondem a uma 

subpopulação de linfócitos T CD4 que desempenham 

importantes funções homeostáticas no sistema imune através 

do controle de respostas inflamatórias (NAJAFI; FARHOOD; 

MORTEZAEE, 2019). De acordo com a sua origem, estes 

linfócitos podem ser subdivididos em duas subpopulações 

principais. As células T reguladoras derivadas do timo (tTreg) 

surgem de linfócitos T CD4 simples positivo ou T CD4/CD8 

duplo positivo que, durante o processo de seleção, reconhecem 

auto antígenos expressos por células epiteliais da medula 

tímica. Por outro lado, os linfócitos T reguladores derivados da 

periferia (pTreg) tem sua origem com a ativação de células T 

CD4 virgens que, em presença da citocina TGFβ, induzem sua 

diferenciação (KOIZUMI; ISHIKAWA, 2019). 

 Embora os mecanismos pró-inflamatórios do sistema 

imune adaptativo sejam importantes no controle da infecção 

pelo Chikungunya, sua exacerbação auxilia na imunopatologia 

da doença. Nessa conjuntura, Lee e colaboradores (2015), 

demonstraram a importância das Treg ao induzirem sua 

expansão em camundongos infectados. No estudo em questão, 

foram observadas a diminuição na proliferação e infiltração de 

linfócitos T CD4 em regiões articulares além de uma 

consequente redução de edemas nas citadas localidades. Por 

outro lado, alterações na carga viral não foram observadas.  A 
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participação das Treg na Chikungunya também foi revelada em 

estudos realizados por Kulkarni e colaboradores (2017). Ao 

analisarem a frequência populacional dessas células, foram 

observadas redução das mesmas nas fases aguda e crônica 

quando comparados com indivíduos saudáveis e recuperados. 

Neste, elevada expressão de IL-10 (citocina de ação anti 

inflamatória) também foi detectada em comparação com os 

demais grupos.  

Objetivando identificar possíveis mecanismos dos 

linfócitos T reguladores, pesquisas revelaram que em pacientes 

de ambos os estágios estas células modularam negativamente 

estruturas importantes na redução de respostas inflamatórias 

ou na eliminação de reservatórios virais.  Como exemplo, 

observou-se diminuição na expressão das ectonucleotidases 

CD39 e CD73, que reduzem os níveis extracelulares de ATP 

(molécula de caráter pró-inflamatório) o convertendo em 

adenosina (auxilia nos mecanismos antiinflamatórios) bem 

como na produção de granzima e perforina, responsáveis por 

atuar na eliminação de células infectadas através da indução de 

apoptose (MACEDO, 2018). 

Linfócitos T CD8 possuem como função principal 

promover a morte de células que foram infectadas por vírus. 

Para exercerem seu papel, faz-se necessário o reconhecimento 

de antígenos ligados a estruturas proteicas denominadas 

Complexo Principal de Histocompatibilidade de Classe I (MHC 

I) localizados na superfície de células alvo. Uma vez ativadas, 

há a diferenciação em Linfócitos T CD8 citotóxicos (CTLs) ou 

de memória no qual irão atuar no combate aos patógenos. Para 

isso, a liberação de grânulos que conduzem à apoptose do alvo 

e a produção de citocinas como o interferon-γ (IFNγ) são 

necessárias (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015). 
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Durante a fase aguda de pacientes infectados pelo vírus 

da Chikungunya, pesquisas demonstram uma ampla ativação e 

proliferação de células T citotóxicas (CTL) - T CD8 - no início do 

referido estágio, permanecendo durante semanas em 

indivíduos com persistente patologia articular (TANABE et al, 

2018). No entanto, mesmo apresentando capacidade de 

infiltração nas articulações, algumas análises sugerem que tais 

células não desempenham papel importante na mediação da 

inflamação nessa região (PETITDEMANG; WAUQUIER; 

VIEILLARD, 2015). 

Dias e colaboradores em 2018 elucidaram alguns 

mecanismos de ação dos linfócitos T CD8 no processo de 

clearence da infecção pelo CHIKV nas fases aguda crônica. 

Nesse contexto, o referido estudo revelou elevada ativação 

destas células, além de maior produção de estruturas 

citotóxicas como granzimas e perforinas bem como de citocinas 

envolvidas em doenças reumáticas como a interleucina 17 (IL-

17). Por outro lado, o aumento na produção da citocina 

imunossupressora IL-10 poderia auxiliar na persistência do 

vírus contribuindo com o estabelecimento da fase crônica.  

Somados a isso, Teo e colegas demonstraram que a 

coinfecção entre Malaria e o CHIKV foi capaz de reter os 

linfócitos TCD8 que expressa CXCR3 de migrarem para o 

cérebro, impedindo a mortalidade de malária cerebral em 

modelos murinos (TEO, 2018). Em pacientes em estágio 

crônico ou recuperados, as células T CD4 e CD8 não 

demonstraram grandes diferenças de ativação entre um grupo 

e outro. Já durante a fase aguda observou-se uma resposta 

imunológica antiviral inata rápida proveniente da alta ativação 

de células dendríticas / NK / CD4 / CD8 e acompanhada por 

uma resposta de citocina Th1 / Th2 (HOARAU et al, 2010). 
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CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, observa-se que embora o vírus da 

Chikungunya raramente desenvolvam graves sintomatologias, 

as manifestações clínicas características da doença 

proporcionam aos acometidos transtornos pessoais e sociais. 

Estes, ocorrem em virtude das fortes dores articulares 

acompanhadas, muitas vezes, de intensa fadiga o que pode 

condicionar impactos econômicos significativos. Além disso, o 

fato de a proliferação do vetor muitas vezes relacionar-se com 

condições de saneamento básico e educação ambiental, 

tornam determinados países em desenvolvimento mais 

suscetíveis à disseminação da doença fazendo-se necessárias 

a aplicação de medidas governamentais para o combate à 

proliferação do mosquito. 

Além dos fatores sociais envolvidos, a busca pelo 

esclarecimento acerca das alterações fisiológicas durante as 

diferentes fases da doença também é alvo de interesse por 

parte de pesquisadores. Com relação aos mecanismos 

imunológicos, por exemplo, estudos revelam a intensa 

participação das atividades inata e adaptativa através do seu 

auxílio não apenas no combate ao patógeno, mas também nas 

características clínicas da doença. Nesse sentido, os linfócitos 

T CD4 possuem destaque por se relacionarem parcialmente 

com as características artritogênicas da Chikungnunya. Assim, 

tais estudos podem auxiliar na busca de marcadores que 

possam auxiliar no prognóstico da doença e serem utilizados 

como imunoterapia   objetivando a redução dos transtornos 

causados pelas debilitantes sintomatologias proporcionadas 

pela reação viral. 
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RESUMO: A esquistomossomose é uma doença negligenciada 
e subnotificada no Brasil e no mundo, mesmo ainda sendo uma 
doença de grande importância para a saúde pública. Esse 
estudo trouxe como objetivo analisar o número de internações 
e óbitos decorrentes da esquistomossomose entre os anos de 
2008 e 2018 ocorridos na região do nordeste brasileiro. Tratou-
-se de um estudo exploratório e descritivo, do tipo ecológico, 
realizado em outubro de 2019, utilizando dados oriundos do 
Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Foram 
investigadas as causas de morbidade hospitalar do SUS, para 
as ocorrências anuais dos casos confirmados e notificados de 
esquistossomose. Os anos de 2008, 2009 e 2010, foram 
aqueles em que mais houveram internações por causa da 
esquistossomose, 18,8%; 15,8%; 10,4%, respectivamente, 
sendo os homens com o maior número de internações (57,7%). 
Quando observado a divisão pela faixa etária, os idosos de 60 
a 69 anos (17,1%) foram os que representam o maior número 
de internações. Os estados com maior número de internações 
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por esquistossomose foram: Pernambuco, Bahia e Alagoas. 
Com relação aos óbitos registrados durante o período 
analisado, em 2008 houveram 12 óbitos, e em 2018 houveram 
3 óbitos. Infere-se que a esquistossomose ainda é um problema 
de saúde pública, embora os casos graves tenham diminuído 
durante os anos, mas ainda há o elevado número de casos 
registrados anualmente, sendo importante manter e intensificar 
as intervenções de controle. 
Palavras-chave: Esquistossomose. Doenças Parasitárias. 

Schistosoma mansoni. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O acesso aos serviços públicos de saneamento é 

indispensável para a saúde humana, e a falta desses serviços 

pode acarretar uma série de consequências. Diante das 

decorrências que as baixas condições de saneamento podem 

trazer, estão: a ameaça à saúde pública, desigualdade social, 

poluição de recursos hídricos e o aparecimento de doenças 

infecto parasitárias (NAHAS et al., 2019). 

Assim sendo, estudos encontram resultados que 

confirmam a associação entre esgotamento sanitário/poluição 

hídrica e morbidade/mortalidade por doenças relacionadas à 

inadequação dos sistemas de coleta de esgoto no Brasil. Em 

muitos desses estudos, conclui-se que a falta de condições de 

saneamento estaria relacionada de maneira direta à morbidade 

(PAIVA et al., 2018).  

Os agentes parasitários que atuam no intestino 

contribuem para intensificar quadros de desnutrição, diarreia, 

anemias, diminuem o desenvolvimento físico e até mesmo, no 

caso de crianças, ocasionam prejuízo ao rendimento escolar 

(LACERDA et al., 2017; MELO et al., 2010). 
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Diante das doenças infecto parasitárias, da classe das 

parasitoses que acometem o intestino humano, com grande 

incidência no Brasil, está a esquistossomose, tendo por agente 

causal o Schistosoma mansoni. 

As esquistossomoses, originaram-se da África e Ásia, e 

foram dispersadas para outros continentes pelo 

desenvolvimento dos meios de transporte ao longo dos anos, e 

das seis espécies de Schistosoma que parasitam o homem, 

somente o Schistosoma mansoni existe nas Américas do Sul e 

Central. O tráfico de escravos é apontado como o principal fator 

para sua introdução neste continente (BRASIL, 2014). 

A esquistomossomose é uma doença negligenciada e 

subnotificada no Brasil e no mundo, mesmo ainda sendo uma 

doença de grande importância para a saúde pública, tendo em 

vista a grande extensão da área de transmissão, seus agravos 

à saúde individual e coletiva, e por sua significativa taxa no 

número de mortes, e que está relacionada à pobreza, questões 

sociodemográficas e sanitárias baixas e a ausência de 

saneamento, que são fatores apontados como determinantes 

para ocorrência da esquistossomose (SOUZA et al., 2017). 

A transmissão mais comum é a oral-fecal que ocorre pela 

ingestão das formas de transmissão dessas parasitoses, em 

que os principais meios serão: água, alimentos e solo 

contaminados com as estruturas parasitárias (ALBANO et al., 

2016).  

O Schistosoma mansoni possui um ciclo biológico do tipo 

heteroxênico, com a presença de um hospedeiro definitivo (o 

homem) e outro intermediário (caramujos do gênero 

Biomphalaria). No ciclo de vida, os ovos são liberados com as 

fezes de pessoas infectadas (hospedeiros definitivos), e 

entrando em contato com água doce, estes eclodem, liberando 
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miracídios, que infectam os caramujos. Em seguida, 

desenvolvem esporocistos e posteriormente cercárias, após 

quatro semanas as larvas abandonam o caramujo e ficam livres 

nas águas naturais. O contato dos seres humanos com essas 

águas é a maneira pela qual é adquirida a doença (SILVA et al., 

2018). 

A fase inicial desta doença é assintomática, o que 

dificulta o diagnóstico e tratamento, pois o indivíduo pode ser 

portador dessa parasitose e não saber, entretanto, ela pode 

evoluir e causar graves problemas crônicos de saúde. Os 

principais sintomas da fase aguda da “xistose”, “barriga d’água” 

ou “doença dos caramujos”, assim também conhecida, são: 

pirexia, cefaleia, calafrios, sudorese, fraqueza, falta de apetite, 

mialgia, tosse e diarreia. Já na fase crônica, dependendo da 

maior ou menor suscetibilidade do indivíduo e da intensidade 

da infecção, pode ocorrer evolução para diversas formas 

clínicas (SOUZA, 2011). 

É conhecido que a fase crônica da esquistossomose 

pode se desenvolver em quatro tipos de formas: a forma 

hepatoesplênica, a forma vasculo pulmonar, a forma 

neurológica e a forma renal. 

O paciente com a forma intestinal da doença pode 

permanecer estável, e posteriormente evoluir com agravamento 

das lesões hepáticas desenvolvendo a forma hepatointestinal e 

hepatoesplênica, podendo essa, estar relacionada à alta carga 

parasitária. O estado geral do paciente torna-se comprometido 

o baço e o fígado tornam-se palpáveis, característico dessa 

fase. As lesões intra-hepáticas levam a formação de fibrose, 

podendo cursar com anemia, desnutrição acentuada e 

caquexia, podendo representar o quadro terminal do paciente. 

Na forma vasculo pulmonar o paciente apresenta-se com 
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hipertensão pulmonar e obstrução dos vasos, provocada por 

ovos e vermes mortos e/ou vasculite pulmonar por 

imunocomplexos. A esquistossomose neurológica é 

consequência da presença de vermes ou ovos no canal 

medular. O quadro clínico típico se caracteriza por dor lombar, 

com irradiação para membros inferiores, diminuição da força 

muscular e alterações sensitivas nestes membros, além perda 

do controle dos esfíncteres. Esta forma de esquistossomose 

pode deixar sequelas graves, principalmente se houver atraso 

no diagnóstico e tratamento. E a forma renal, podendo a 

esquistossomose causar lesões glomerular, podendo chegar ao 

quadro de insuficiência renal crônica (SÃO PAULO, 2009). 

Outros sinais comuns da fase crônica são: 

intensificação do quadro de diarreia, alternando-se com prisão 

de ventre, e em alguns casos as fezes podem se apresentar 

com pontos hemorrágicos e, além disso, o indivíduo pode 

apresentar vertigem, prurido anal e emagrecimento e 

endurecimento. 

No Brasil, a esquistossomose está distribuída 

continuamente ao longo da faixa litorânea da região Nordeste, 

chegando à Minas Gerais, no interior do país, e segue as 

principais bacias hidrográficas do estado. Dentre as populações 

que estão mais susceptíveis ao adoecimento por 

esquistossomose estão: comunidades que vivem em alto risco 

de contaminação, crianças em idade escolar que residem em 

áreas endêmicas, pessoas que praticam tarefas domésticas 

com água contaminada, e pessoas com profissões que mantém 

contato com água, tais como pescadores e agricultores 

(BRASIL, 2014). 

Considerando a existência de indivíduos infectados pelo 

S. mansoni em aglomerados urbanos, com péssimas condições 



ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA NO 

NORDESTE BRASILEIRO: UM ESTUDO ECOLÓGICO 

124 
 

de saneamento básico, abastecimento de água inadequado e a 

presença do hospedeiro intermediário, identifica-se fatores que 

favorecem a disseminação dessa doença, e condições 

preditivas ao estabelecimento desse parasita (OLIVEIRA et al., 

2018). 

No Nordeste do Brasil, tal cenário é comum, o que torna 

o controle desses parasitas e dessas doenças mais difíceis. 

Estas infecções parasitárias intestinais podem ser isoladas, 

quando são acometidas por uma única espécie de parasita, ou 

associadas, quando ocorre a infecção por mais de uma espécie. 

Muitas dessas infecções associadas se dão pelo mesmo 

veículo de contaminação. Condições de vida, como hábitos 

alimentares, condições de moradia, comportamentos culturais 

e educacionais estão entre os fatores de risco para o 

aparecimento e desenvolvimento de doenças parasitárias, por 

isso estas são mais prevalentes em populações de baixo nível 

socioeconômico, não se relacionando diretamente à 

predisposição racial, genética ou suscetibilidades específicas 

(BUSATO et al., 2015).  

Portanto, considerando a vulnerabilidade que as 

pessoas mais carentes da população estão inseridas, e a 

susceptibilidade destas pessoas de adquirir doenças 

decorrentes de parasitas, o objetivo deste estudo constituiu 

analisar o número de internações e óbitos decorrentes da 

esquistomossomose entre os anos de 2008 a 2018 na região 

do nordeste brasileiro.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo exploratório e descritivo, do tipo 

ecológico, realizado em outubro de 2019, utilizando dados 



ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA NO 

NORDESTE BRASILEIRO: UM ESTUDO ECOLÓGICO 

125 
 

secundários oriundos do Sistema de Informações Hospitalares 

do SUS - SIH/SUS, gerido pelo Ministério da Saúde, através da 

Secretaria de Assistência à Saúde, em conjunto com as 

Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de 

Saúde, sendo processado pelo DATASUS - Departamento de 

Informática do SUS, da Secretaria Executiva do Ministério da 

Saúde, e disponíveis e tabulados por meio do programa TabNet 

Win32 3.0. 

Foram investigadas as causas de morbidade hospitalar 

do SUS, para as ocorrências anuais dos casos confirmados e 

notificados de esquistossomose (B65), segundo a Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10), nos nove estados da região 

Nordeste do Brasil, ocorridos no período de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2018. 

A análise iniciou-se a partir da revisão do banco de dados 

do SIH e DATASUS, utilizando as seguintes variáveis: ano de 

notificação dos casos confirmados, sexo, faixa etária, região 

geográfica de ocorrência e óbitos. A partir das análises 

procedeu-se a construção de tabelas para auxiliar na discussão 

dos resultados, por meio do programa Microsoft EXCEL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante os anos de 2008 a 2018 foram internados 1422 

indivíduos por esquistossomose na região Nordeste do Brasil. 

A Tabela 1 mostra a distribuição dos casos por ano de acordo 

com o sexo dos acometidos. 
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Tabela 1. Distribuição das internações por sexo dos acometidos 

de esquistossomose na região Nordeste, entre os anos de 2008 

a 2018. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Os anos de 2008, 2009 e 2010, foram aqueles em que 

mais houveram internações por causa da esquistossomose, 

18,8%; 15,8%; 10,4%, respectivamente. De forma que a partir 

de 2013 houve um decréscimo nas internações por 

esquistossomose. 

Os homens (54,7%) foram mais acometidos do que as 

mulheres (45,3%), este fato evidencia a possibilidade de que a 

internação é uma consequência da não-adesão ao tratamento, 

ou a demora na procura dos serviços de saúde. Este 

comportamento masculino revela-se historicamente ao longo 

dos anos, pois antigamente era mostrado um perfil reforçado do 

Ano de 

processamento 

Sexo 

masculino 

Sexo 

feminino 

Total por ano e 

sexo 

N % N % N % 

2008 154 19,7 114 17,7 268 18,8 

2009 125 16,1 101 15,7 226 15,8 

2010 72 9,3 76 11,8 148 10,4 

2011 71 9,2 58 9,0 129 9,0 

2012 72 9,3 72 11,2 144 10,1 

2013 48 6,1 27 4,1 75 5,2 

2014 36 4,6 33 5,1 69 4,8 

2015 48 6,1 41 6,4 89 6,2 

2016 56 7,2 42 6,6 98 6,8 

2017 48 6,1 38 5,9 86 6,0 

2018 49 6,2 41 6,4 90 6,3 

Total 779 100 643 100 1422 100 
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homem como um ser másculo e viril. Essa dificuldade de ir ao 

encontro, ou da procura de uma unidade de saúde é 

evidenciado pelo estudo de Solano et al. (2017) onde os 

homens revelam que só buscam o serviço de saúde quando 

estão sentindo algo grave. Observa-se, ainda, o fato de que as 

unidades básicas de saúde foram organizadas para o 

funcionamento em horários quase sempre incompatíveis com 

os do “homem trabalhador” sendo este um grande obstáculo 

para o acolhimento da população masculina. 

Os resultados do Inquérito Nacional de Prevalência da 

Esquistossomose Mansoni e Geo-Helmintoses, estudo 

realizado pela Fiocruz Minas sob coordenação do pesquisador 

Naftale Katz, mostram uma redução no número de casos 

dessas doenças em todo o país. A taxa de positividade para a 

esquistossomose caiu ao longo dos anos, se comparada às 

investigações anteriores, que registraram taxa de 10%, em 

1953, e 6,9%, em 1977. Acredita-se que a redução nas taxas 

de positividades para a esquistossomose pode ser atribuída à 

urbanização e ao saneamento, isto é, o abastecimento de água 

domiciliar e tratamento de esgotos, tiveram um crescimento 

expressivo nesse período, diminuindo, consequentemente, as 

taxas de internações hospitalares por doenças infecto 

parasitárias (KATZ, 2018). 

A Tabela 2 a seguir, apresenta o número total de 

internações entre 2008 e 2018 distribuídos de acordo com a 

faixa etária, importante dado para a compreensão de qual fase 

da vida a doença ocorre com mais frequência. 
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Tabela 2. Distribuição do número de internações hospitalares 
por esquistossomose segundo faixa etária, entre os anos de 
2008 e 2018. 

Faixa etária Internações 

 N % 

< 1 ano 8 0,5 

1 a 4 anos 47 3,3 

5 a 9 anos 81 5,6 

10 a 14 anos 67 4,7 

15 a 19 anos 48 3,4 

20 a 29 anos 131 9,2 

30 a 39 anos 140 9,8 

40 a 49 anos 182 12,7 

50 a 59 anos 215 15,1 

60 a 69 anos 243 17,1 

70 a 79 anos 166 11,6 

> 80 anos 94 6,6 

Total 1422 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Quando observado a divisão pela faixa etária, os idosos 

de 60 a 69 anos (17,1%) foram os que representaram o maior 

número de internações em decorrência da infecção por 

esquistossomose, entre 2008 a 2018, seguido por pessoas 

adultas de 50 a 59 anos (15,1%) e de 40 a 49 anos (12,7%). 

Embora os estudos sobre as parasitoses intestinas na 

população idosa sejam limitados em virtude da pequena 

relevância conferida a esse problema social nessa população, 

sabe-se que as infecções por enteroparasitas podem 

comprometer o estado nutricional destas pessoas, trazendo 

consigo problemas de obstrução intestinal, anemia e má 
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absorção, sendo estes os fatores que podem alterar e interferir 

na qualidade e expectativa de vida dessa população, além do 

comprometimento do processo de autonomia e na capacidade 

funcional deste grupo etário (LARRÉ et al., 2015). 

Dentre a população idosa, há ocorrência de diversas 

complicações que afetam a saúde destes indivíduos, 

aumentando a morbidade e mortalidade, devido à diminuição 

das funções do sistema imunológico, elevando a 

susceptibilidade à essas doenças, que ocorrem naturalmente 

como o processo de envelhecimento e do declínio progressivo 

da independência para o autocuidado resultando em prejuízo 

pessoal e dos alimentos. Vale ressaltar que muitos idosos 

mantêm contato com o solo, no cultivo de hortas, sendo este 

um fator que facilita a contaminação, ao aumentar o risco de 

exposição às parasitoses, podendo ocorrer também pelo uso de 

água contaminada para a irrigação de plantios, ou ligadas as 

atividades de pesca (SANTOS et al., 2017). 

De acordo com a Tabela 3, os estados que mais tiveram 

internações por esquistossomose foram: Pernambuco com 622 

internações (43,7%), seguido pela Bahia com 361 internações 

(25,3%), e Alagoas, com 107 internações (7,5%). A 

esquistossomose é uma das principais causas de 

morbimortalidade. Segundo dados publicados pelo Ministério 

da Saúde, as áreas endêmicas abrangem 19 Unidades 

Federativas, sendo os Estados de Alagoas, Bahia, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte (faixa litorânea), Paraíba, 

Sergipe e Minas Gerais (predominantemente no Norte e 

Nordeste) (BRASIL, 2014). 

 



ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA NO 

NORDESTE BRASILEIRO: UM ESTUDO ECOLÓGICO 

130 
 

Tabela 3. Distribuição do número de internações decorrentes 
da esquistossomose por estados do nordeste brasileiro, entre 
os anos de 2008 e 2018. 

Unidade da 
Federação 

Internações 

N % 

Maranhão 41 2,8 

Piauí 14 0,9 

Ceará 74 5,2 

Rio Grande do Norte 27 1,8 

Paraíba 83 5,8 

Pernambuco 622 43,7 

Alagoas 107 7,5 

Sergipe 93 6,5 

Bahia 361 25,3 

Região Nordeste 1422 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Estudo de Leite, et al. (2017) apontou uma preocupante 

situação, em que no estado do Pernambuco a incidência de 

esquistossomose é alta e a doença já está presente nas áreas 

urbanas, até no litoral. No geral, há uma tendência decrescente 

da positividade de esquistossomose nesse Estado, devido as 

condições ambientais e socioculturais. 

A esquistossomose é endêmica em vasta extensão do 

território baiano, considerada ainda um grave problema de 

saúde pública. Do total de 417 municípios existentes no estado 

da Bahia, 167 (40%) são endêmicos, 122 (29,3%) são focais e 

128 (30,7%) são indenes para transmissão da esquistossomose 

(BAHIA, 2017). 

Nesse mesmo contexto, outros estudos apontaram para 

o estado de Alagoas uma taxa de prevalência geral de 8,54%, 

mas superior a 15% em alguns municípios, demonstrando 
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assim, a importância epidemiológica desses municípios no ciclo 

de transmissão da esquistossomose no Estado. Entre os 102 

municípios de Alagoas, que totalizam 3.120.122 habitantes, 

foram notificados casos de esquistossomose em 70 (ROCHA et 

al., 2016). 

 

Tabela 4. Distribuição da média de permanência nos 

serviços de saúde, decorrentes da esquistossomose no 

nordeste brasileiro, entre os anos de 2008 e 2018. 

Ano 
Média de 

Permanecia 

2008 9,2 

2009 8,1 

2010 9,0 

2011 9,6 

2012 8,5 

2013 9,6 

2014 8,8 

2015 8,1 

2016 8,3 

2017 8,2 

2018 7,6 

Média da Região 
Nordeste 

8,7 

Dados: Fonte da pesquisa, 2019. 

 

Observa-se a redução no número de dias de 

permanência dos usuários nos serviços de saúde, decorrente 

da esquistossomose o nordeste brasileiro, representados pela 

Tabela 4. Esses achados podem indicar uma melhora no que 

diz respeito ao tratamento que os usuários estão submetidos, 

com a diminuição destes números. 
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A redução da morbidade, ou controle da transmissão a 

níveis que possam ser sustentados pelos serviços permanentes 

de saúde deve ser entendido como objetivo inicial. Porém, não 

basta o simples controle da morbidade hospitalar, isto é, impedir 

o aparecimento das formas crônicas da doença, deve-se conter 

também a forma de transmissão do Schistosoma mansoni, que 

visa interromper o ciclo de transmissão dessa parasitose, e 

consequentemente o número de novos casos. No entanto o 

controle dessa parasitose vai além da capacidade biomédica de 

recuperar a saúde dos indivíduos, é preciso de ações 

governamentais, que garantam o saneamento básico, a 

instalação de água e esgoto nas casas, mudanças no meio 

ambiente, educação sanitária, combate aos caramujos, além do 

diagnóstico e tratamento das pessoas infectadas (KATZ, 2003). 

De acordo com a Tabela 5, a esquistossomose ainda é 

responsável por óbitos na região Nordeste. Contudo, em 2018 

foram registrados apenas 3 óbitos. Este resultado mostra o 

controle dos óbitos por essa parasitose, evidenciado pelo 

declínio do número de óbitos causados pela esquistossomose, 

em torno de 75%, quando comparado aos óbitos ocorridos em 

2008.  
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Tabela 5. Registro de óbitos causados pela esquistossomose 
no período de 2008 a 2018. 

Ano Óbitos 

2008 12 

2009 11 

2010 4 

2011 5 

2012 2 

2013 Sem dados 

2014 3 

2015 8 

2016 9 

2017 9 

2018 3 

Total Nordeste 66 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Esse resultado retrata o número de óbitos por 

esquistossomose de pessoas internadas nos serviços de 

saúde, e é semelhante ao Boletim Epidemiológico publicado 

pelo Ministério da Saúde, onde obteve-se uma redução na taxa 

de mortalidade, que saiu de 0,29 para 0,23 óbito/1 mil hab. entre 

1995 a 2016 (BRASIL, 2018). E também no estudo de Ferreira 

et al. (2007), onde observou-se que no período entre 1980 e 

2003, foram registrados 14.463 óbitos por esquistossomose no 

Brasil e, em média, ocorreram 602,6 mortes por ano. Tal 

redução pode estar relacionada à eficácia das medidas de 

controle da doença no país, sobretudo às estratégias de 

controle da morbidade. 
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CONCLUSÕES  

 

Infere-se que a esquistossomose ainda é um problema 

de saúde pública, embora os casos graves, e 

consequentemente o número de internações dessa doença 

tenham diminuído durante os anos, especialmente no que se 

refere a melhora do esgotamento sanitário, que vêm ocorrendo 

em um ritmo lento e políticas sociais voltadas à eliminação das 

condições de pobreza, ainda há o elevado número de casos 

registrados anualmente, sendo importante manter e intensificar 

as intervenções de controle. 

Uma vez conhecendo a área, os pontos vulneráveis e 

suas características, no sentido de identificar riscos potenciais 

à saúde, se verificam a importância da profilaxia e da atuação 

da atenção primaria para a promoção e proteção da saúde para 

o grande número de pessoas. Sendo importante também as 

ações de educação em saúde para o controle da 

esquistossomose, sendo fundamental a valorização e a busca 

permanente, de modo a garantir a eficiência e a eficácia das 

atividades desenvolvidas. 

Ainda nesse sentido, as três esferas do governo devem 

atuar ativamente com medidas que priorizem o saneamento, 

embora sob o argumento da escassez de recursos financeiros 

essas ações são pouco priorizadas, a informação, a educação 

e a vigilância epidemiológica de maneira eficiente, com políticas 

públicas de saúde que garantam uma estrutura sanitária 

adequada para a população, e que consequentemente, as 

doenças parasitárias que tanto acometem a população mais 

carente do pais, tenham uma diminuição no número de casos. 
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RESUMO: As arboviroses são doenças causadas por 
arbovírus, que por sua vez, são definidos como vírus 
transmitidos por artrópodes. A alta incidência de enfermidades 
causadas por esses vírus e a constante visibilidade que elas 
recebem gerou um questionamento sobre a influência de 
fatores econômicos, sociais e ambientais no aumento de casos 
de arboviroses. A partir desta problemática, o presente trabalho 
visou investigar a ocorrência de Dengue e de Chikungunya no 
município de João Pessoa, comparando com dados referentes 
ao perfil socioeconômico e infraestrutural de dois bairros 
diferentes (Bairro das Indústrias e Cabo Branco). A escolha 
dessas duas localidades para o estudo justifica-se por 
apresentarem situações socioeconômicas e ambientais 
distintas entre si. Para a avaliação dos aspectos citados 
anteriormente, foram coletadas informações do SINAN, do 
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IBGE (2010) e da SUDEMA. Foi observado que os casos de 
dengue em 2018 foram notificados em todos os meses do ano 
na cidade de João Pessoa, embora tenha sido identificado um 
aumento entre os meses de abril e julho, havendo uma 
acentuada redução em agosto. Padrão similar de flutuação 
ocorreu na Chikungunya. Neste trabalho, foi possível constatar 
uma diferença notória na distribuição de casos de Dengue e de 
Chikungunya ao se fazer uma comparação entre o Bairro das 
Indústrias e Cabo Branco. Tal disparidade é reflexo das 
condições socioeconômicas dos dois bairros e também das 
características ambientais encontradas neles. Estudos desta 
natureza podem contribuir no direcionamento de políticas 
públicas voltadas ao controle dessas arboviroses. 
Palavras-chave: Arboviroses. Saúde Ambiental. Aedes 

aegypti. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Lopes (2019), as Arboviroses, isto é, viroses 

transmitidas por artrópodes, estão em contato com a espécie 

humana há um longo período de tempo, apesar da recente 

notabilidade. Inclusas nessa classe de doenças estão a 

Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela, todas 

transmitidas pelo Aedes aegypti. 

Ainda de acordo com Lopes (2019), o mosquito Aedes 

aegypti não é uma espécie brasileira, por mais que seja 

altamente adaptado ao território. Sua origem provém de um 

ancestral africano, que foi evoluindo e se adaptando aos 

ambientes com presença humana, visto que seu habitat natural 

foi sendo limitado devido ao desmatamento. 

A chegada da espécie ao Brasil se deu, de forma mais 

provável, através dos navios negreiros, devido ao fato dessas 
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embarcações propiciarem um ambiente favorável ao 

desenvolvimento dos mosquitos, por serem úmidas, quentes e 

com um grande contingente de indivíduos. O crescimento da 

economia e, consequentemente, do fluxo de pessoas ao longo 

do território contribuíram significativamente para a 

disseminação dessas doenças, que se fazem presentes até o 

momento (CARMO et al, 2015). 

Conforme Soares (2015), a maior notoriedade dada a 

esse vetor e às enfermidades vinculadas a ele deve-se ao fato 

de que, recentemente, houve um aumento do número de casos 

dessas patologias, criando-se um verdadeiro combate ao Ae. 

aegypti, feito não somente pelo surgimento de campanhas de 

prevenção ao aparecimento e à reprodução dos vetores, 

realizadas por todas as esferas do Governo (federal, estadual e 

municipal), mas também pelo desenvolvimento de  estratégias 

de erradicação da espécie, tática muito criticada pelos 

ambientalistas. 

Apesar dos avanços quanto à prevenção dessas 

enfermidades, ainda é possível observar números significativos 

em relação à quantidade de pessoas acometidas por elas, 

sendo, portanto, necessária a constante visibilidade e cautela 

quando se trata desse assunto. Segundo Fares et al. (2015), a 

primeira epidemia de Dengue foi registrada no Brasil em 1845, 

no estado do Rio de Janeiro. Após esse acontecimento, houve 

casos esporádicos durante o século XIX e XX. Devido à 

aderência brasileira às campanhas de erradicação do mosquito 

Ae. aegypti, coordenadas pela Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS), o Brasil conseguiu eliminar temporariamente o 

mosquito vetor da doença até o ano de 1976. Após esse fato, 

houve um reaparecimento da espécie em áreas urbanas do 
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território nacional, desencadeando uma nova epidemia de 

Dengue no país. 

Assim, desde 1980, a doença apresenta ciclos 

epidêmicos contínuos, corroborando o despreparo das políticas 

públicas de saúde em combater efetivamente a enfermidade. 

Ademais, não só ocorreu a reimplantação das doenças 

transmitidas pelo Ae. aegypti, como também houve o aumento 

da variabilidade do vírus infectante, existindo, atualmente, 4 

sorotipos para a Dengue (AVELINO-SILVA; RAMOS, 2017).  

Tal fator demonstra a importância da realização de estudos 

dirigidos ao tema, já que, conforme Donalisio, Freitas e Von 

Zuben (2017), as enfermidades disseminadas pelo mosquito 

são os arbovírus de maior circulação no contexto 

epidemiológico atual do Brasil. 

Outrossim, segundo Honório et al (2015), a 

Chikungunya, doença que também possui como vetor o 

mosquito Aedes aegypti, configura-se como uma arbovirose 

que se encontra em expansão no país, fato que gera 

problemáticas preocupantes no que tange à saúde no Brasil. 

Conforme Monath (2019), a primeira ocorrência 

endêmica registrada da Chikungunya se deu no território da 

Tanzânia, quando houve um surto da doença por volta de 1952-

1953. A partir desse episódio, o vírus foi isolado e suspeitou-se 

que a sua transmissão era dada através do mosquito Ae. 

aegypti, que era encontrado de forma abundante nas vilas. Sua 

participação no estabelecimento da doença foi comprovado 

através do aparecimento de anticorpos específicos no corpo de 

pacientes em recuperação. 

De acordo com Morcerf et al (2015), o primeiro caso da 

doença no Brasil se deu em 2010, gerando preocupação devido 
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ao fato de seu vetor ser amplamente disseminado no território 

nacional, podendo instaurar surtos de tal enfermidade. Dito 

isso, ressalta-se a importância da vigilância contínua para o 

combate ao surgimento dessa doença, através da identificação 

e do tratamento rápido e eficaz. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(2014), a forma mais efetiva no combate às arboviroses é 

associar medidas profiláticas ao perfil socioeconômico das 

áreas mais afetadas, havendo um maior direcionamento, por 

parte da Saúde Pública do país, de campanhas de prevenção, 

de informação e de tratamento. Além disso, deveria haver a 

implantação de saneamento básico  nas áreas de risco, 

objetivando evitar a formação de criadouros artificiais para a 

deposição dos ovos do mosquito, a exemplo de locais que 

armazenam água parada. 

Em suma, é notória a presença das arboviroses em 

diferentes momentos históricos do Brasil, desde a metade do 

século XIX até a contemporaneidade. Ademais, houve um 

agravamento do contexto epidemiológico atual brasileiro 

resultante do aumento da gama de doenças transmitidas pelo 

mosquito Ae. aegypti. Ainda, em consonância com Sandoval 

(2019), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, 

assim como a situação socioeconômica das áreas 

majoritariamente afetadas, são de suma importância para 

entender o processo de contaminação pelo vírus, sendo 

necessária a realização de estudos mais aprofundados sobre o 

tema. 

Com objetivo de melhor compreender a influência de 

fatores econômicos, sociais e ambientais sobre a incidência de 

Dengue e Chikungunya em dois bairros de João Pessoa (Cabo 
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Branco e Bairro das Indústrias), o presente trabalho analisou as 

possíveis correlações entre tais fatores e a incidência das 

doenças no município, usando como critério a renda média das 

residências, a infraestrutura das localidades, o nível de 

escolaridade nos dois bairros e, por fim, a pluviosidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado a partir da análise do perfil 

epidemiológico da Dengue e Chikungunya no município de 

João Pessoa no ano de 2018. Os bairros selecionados para o 

estudo foram Cabo Branco, com população de 7.906 pessoas 

e área de 147,80 HA e o Bairro das Indústrias, com população 

de 8.712 pessoas e área de 293,20 HA. A distância entre os 

dois bairros é de aproximadamente 17km (IBGE, 2010) (Fig.1). 

 

Figura 1. Município de João Pessoa. Em destaque os dois 
bairros trabalhados: (A) Bairro das Indústrias e (B) Cabo 
Branco. 
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Fonte: Google Maps. 

 

Neste trabalho foi desenvolvido um estudo descritivo e 

retrospectivo com abordagem quantitativa, do qual os dados 

foram coletados nas fichas de notificação compulsória de 

Dengue e de Chikungunya, obtidos a partir do banco de dados 

municipal de João Pessoa do Sistema de Informação de 

Agravos Nacional – SINAN durante o período de 2018. 

As variáveis socioeconômicas (renda por domicílio), as 

características dos domicílios e a escolaridade dos dois bairros 

foram adquiridos através do IBGE (2010) e as características 

climáticas (índice pluviométrico mensal) foram adquiridas 

através da SUDEMA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Cabo Branco é um bairro nobre localizado na Zona Leste 

da cidade de João Pessoa/PB. Nele está situada uma das 

praias mais frequentadas pelos turistas, em virtude de sua orla 

dispor de uma grande quantidade de hotéis, pousadas, bares e 

restaurantes. A 17 km de Cabo Branco, situada na Zona Sul da 

capital do estado, está localizado o Bairro das Indústrias, 

também chamado de Distrito Industrial. Nesse bairro, estão 

localizadas, à margem da BR-101, instalações de indústrias e 

fábricas, assim como locais de armazenamento e distribuição 

de produtos.  Graças a essa área industrial, a Zona Sul tem uma 

arrecadação de PIB maior que o restante da cidade, porém 

esse bairro apresenta baixos indicadores sociais (IBGE, 2010). 

Com o intuito de avaliar o impacto das características 

socioeconômicas, climáticas e ambientais na distribuição de 

Dengue e de Chikungunya no Município de João Pessoa, foram 
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utilizados indicadores desses dois bairros por apresentarem 

características distintas. Segundo os boletins epidemiológicos 

coletados no sistema de informação de agravos de notificação 

(SINAN), em 2018, foram comunicados 2.865 casos suspeitos 

de dengue no Município de João Pessoa, sendo 13 deles 

registrados no bairro do Cabo Branco e 150 no Bairro das 

Indústrias. Com relação à Chikungunya, em 2018, foram 

notificados 391 casos no Município de João Pessoa, sendo 25 

dessas ocorrências no Bairro das Indústrias e nenhuma no 

Cabo Branco. 

Assim como a dengue, a Chikungunya se tornou uma 

ameaça mundial  à saúde pública, não apenas por causa da alta 

magnitude das epidemias, mas também por causa de seus 

sintomas clínicos altamente debilitantes, incluindo intensa dor 

nas articulações que podem durar anos, além de um número 

significativo de mortes (CARDOSO, et al. 2015). Apesar da 

expansão de Chikungunya no Brasil, em comparação à 

Dengue, foram relatados poucos casos dessa arbovirose no 

país até 2016. Após a introdução do vírus em 2014, a 

transmissão do CHIKV ficou evidentemente restrita à poucos 

municípios (SIMIÃO et al. 2019). 

Os dados da Superintendência de Administração do 

Meio Ambiente da Paraíba, expostos na Figura 02, mostram 

que na cidade de João Pessoa o período de maior precipitação, 

classificado como período chuvoso, se dá entre os meses de 

março a agosto, sendo junho, geralmente, o mês de máxima 

precipitação. Em contrapartida, os meses de setembro a 

fevereiro fazem parte do período seco, sendo setembro o mês 

de mínima precipitação. 
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Figura 2. Precipitação total no município de João Pessoa nos 

meses de janeiro a dezembro – SUDEMA/PB. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Comparando os dados de precipitação com a Figura 03 

(A-B), é possível perceber uma sazonalidade em relação à 

transmissão de Dengue e de Chikungunya. Observa-se que, em 

relação à Dengue, há um crescimento do número de casos na 

cidade de João Pessoa nos mês de abril, aumentando 

consideravelmente no mês de maio. A incidência da doença 

permanece elevada nos meses de junho e julho, reduzindo em 

agosto. Este padrão de flutuação é similar na Chikungunya, 

porém com incidência muito inferior à observada na Dengue.  

De acordo com Barsante (2012), o aumento dos índices 

pluviométricos, da temperatura e da umidade são fatores que 

favorecem a infestação pelos mosquitos. Sendo assim, a 

incidência de arboviroses transmitidas por Ae. aegypti no Brasil 

é maior no período chuvoso. Estes dados apontam para um 
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perfil sazonal da doença também observado por outros autores  

(COSTA; SILVA, 2013). 

 

Figura 3. (A-B): A: Incidência de casos de Dengue em João 

Pessoa em 2018 nos Bairros de Cabo Branco e Bairro das 

Indústrias. B: Distribuição mensal de casos de Chikungunya no 

Município de João Pessoa em dois bairros:  Cabo Branco e 

Bairro das Indústrias. 

 
Fonte: Elaboração pelos próprios autores. 
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Existe uma diferença notória na distribuição de casos de 

Dengue e de Chikungunya quando se faz uma comparação 

entre o Bairro das Indústrias e o Cabo Branco. Tal diferença é 

um reflexo das condições socioeconômicas dos dois bairros e 

também das características ambientais encontradas neles. 

Cabo Branco, de acordo com o IBGE (2010), apresenta um 

rendimento médio por município de  R$ 8.652,35, sendo, 

inclusive, superior ao do Município de João Pessoa, onde o 

valor médio por domicílio é de R$ 2.613,92 (Figura 04), o que 

representa um contraste quando comparado com o rendimento 

médio do Bairro das Indústrias, que é de R$ 1.139,17. Mais de 

80% da população mundial está em áreas de risco de 

transmissão de doenças por vetores, muitos dos quais estão 

concentrados em comunidades mais pobres (GOLDIN et al. 

2015; BARBOSA et al. 2019). 

 

Figura 4. Rendimento médio por domicílio no Município de João 

Pessoa e nos bairros de Cabo Branco e Bairro das Indústrias. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

É importante destacar o padrão de residências 

encontradas nos dois bairros (Fig. 05 A, B e C). Em Cabo 
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Branco, existe uma quantidade maior de edifícios, o que 

dificulta o acesso das fêmeas de Ae. aegypti aos criadouros 

encontrados nos domicílios, contrastando com o Bairro das 

Indústrias, onde há maior prevalência de casas. Também é 

relevante destacar a forma como o lixo é descartado. 

Frequentemente, nas residências, os detritos são depositados 

nas ruas, diferente do que ocorre nos apartamentos, onde há, 

geralmente, um local protegido das chuvas, impedindo assim, a 

formação de novos criadouros. 

 

Figura 5. Vista panorâmica dos dois bairros trabalhados: (A) 

Bairro das Indústrias e (B) Cabo Branco. 

 
Fonte: Google Maps e IBGE (2010). 

Além dos fatores climáticos e ambientais, também 

confere-se às condições socioeconômicas uma forte influência 
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no processo de saúde-doença, visto que é imprescindível a 

existência de um aparato infraestrutural adequado para a 

diminuição da incidência de doenças arboviróticas. Assim, é 

coerente afirmar que a ausência de saneamento básico torna-

se um agravante na disseminação de enfermidades 

transmitidas por vetores, já que há, nesse contexto, a formação 

de um ambiente apropriado para a proliferação desses animais. 

(SILVA E MACHADO, 2018). 

Dados coletados pelo SIDRA - IBGE (2000), e citados 

por SOARES (2016), ratificam a disparidade socioeconômica 

das localidades analisadas em relação à disponibilidade de 

esgotamento sanitário, evidenciado no ranqueamento dos 

bairros do município em ordem decrescente de déficit sanitário. 

Nesse ranking, o Bairro das Indústrias encontra-se na oitava 

posição, com 71% de seu território sem esgotamento sanitário 

adequado, enquanto o bairro Cabo Branco está na 52º posição, 

possuindo apenas 2% de seu território com déficit nesse 

indicador. Dezenove anos após esse diagnóstico, João Pessoa 

ainda possui 24% do município sem um apropriado 

esgotamento sanitário, sendo que a maior parte desse 

percentual se refere à bairros pobres (IBGE 2010). 

Ademais, o nível de escolaridade e o acesso à 

informação também são condições determinantes para a 

ocorrência maior de Dengue e de Chikungunya nos bairros mais 

carentes, pois, geralmente, a média do tempo de estudo da 

população nesses locais é baixa e a obtenção de informes 

sobre as doenças é insuficiente. (CARNEIRO DE MATOS, 

2012). 

Realizou-se uma análise acerca da influência do baixo 

nível de escolaridade na incidência de arboviroses nos bairros 
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Cabo Branco e Bairro das Indústrias, a partir dos dados 

demográficos sobre as disparidades socioeconômicas do 

município presentes no estudo Topografia Social da Cidade de 

João Pessoa,  documento feito pela PUC e pela UFPB (2009). 

De acordo com esse material, no Bairro das Indústrias, há um 

percentual de 17,45% - 28.53% de indivíduos não 

alfabetizados, enquanto no Cabo Branco, esse percentual é de 

0.55% - 3.21%. Em contrapartida, o percentual de indivíduos 

com mais de 15 anos de estudo, no Cabo Branco, é de 40.58% 

- 56.63%, enquanto no Bairro das Indústrias, essa parcela está 

entre 0.24%-5.33%. Dados mais recentes, apanhados pelo 

censo de 2010 do IBGE, contabilizou, em João Pessoa, 

723.515 habitantes, sendo 111.777 deles não alfabetizados, o 

que equivale a cerca de 15% da população, mostrando a 

continuidade do elevado número de indivíduos com baixa 

escolaridade no município. 

De acordo com Amartya Sem (2000), citada por Fahel, 

Teles e Caminhas (2016), a pobreza é um evento multifatorial, 

sendo a escolaridade um dos índices determinantes para 

classificar um grupo social como carente. Considerando essa 

vertente de análise do fenômeno da pobreza, pode-se concluir 

que há uma concentração de indivíduos com baixo tempo 

médio de estudo nas áreas mais pobres. 

Segundo Galli (2014), citado por Queiroz (2016), a 

informação, isto é, a quantidade e a qualidade de conhecimento 

que um indivíduo possui sobre determinado assunto, é um fator 

fundamental para a formação de condutas positivas, negativas 

ou neutras em relação ao tema. No campo da saúde, foram 

realizados estudos com pacientes portadores de doenças 

crônicas que permitiram  constatar que a posse de 
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conhecimento acerca da enfermidade tem influência na tomada 

de decisões positivas frente ao tratamento, na percepção da 

importância do autocuidado, e na adoção de hábitos saudáveis. 

 
A atitude é um construto-chave, para que 

se possa compreender a propensão do indivíduo a 

adotar e manter determinados padrões de 

comportamento. O conhecimento é conceituado 

como um conjunto de informações que o indivíduo 

precisa dominar para administrar sua condição de 

saúde (RODRIGUES et al, 2014). 

 

Entretanto, frequentemente, as ações de 

conscientização e prevenção realizadas pelo Ministério da 

Saúde não são plenamente absorvidas pelos indivíduos 

residentes em áreas de vulnerabilidade social, já que, 

considerando a análise do processo educacional de Paulo 

Freire (1993), essas campanhas, muitas vezes, apresentam 

aspectos que as distanciam da realidade e do cotidiano local, 

como o uso de uma linguagem cientificista e impositiva, 

estabelecendo uma relação verticalizada e pouco eficaz no 

processo ensino-aprendizagem da educação em saúde. 

(CARNEIRO DE MATOS, 2012). 

Assim, levando em consideração o que foi exposto, 

pode-se afirmar que a disponibilidade de informações acerca da 

Dengue e da Chikungunya, assim como o nível de escolaridade 

dos enfermos, são fatores que influenciam na prevenção e no 

tratamento dessas doenças, já que sem elas há uma maior 

dificuldade no entendimento acerca da patologia. Esses fatores 

prejudicam a  realização de medidas profiláticas e a procura por 

tratamentos adequados por parte da população, assim como 

contribui para um diminuto interesse pela realização de hábitos 
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saudáveis. Ademais, em conformidade com Rodrigues et al 

(2014), ao conhecer melhor a doença, há um aumento da 

predisposição, por parte do enfermo, de tornar o tratamento o 

mais eficaz possível  e de promover o autocuidado, sendo 

imprescindível a realização de mais ações governamentais no 

âmbito da Educação em Saúde, com fito de desenvolver, 

principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade social, a 

noção de responsabilidade pela própria saúde. 

 
CONCLUSÕES 

 

Neste estudo ficou clara a diferença na incidência de 

Dengue e Chikungunya ao comparar dois bairros com 

diferentes condições socioeconômicas. Áreas de 

vulnerabilidade social influencia a infestação de Ae. Aegypti 

durante o período de chuvas. Estudos desta natureza podem 

contribuir no direcionamento de políticas públicas voltadas ao 

controle dessas arboviroses. 
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RESUMO: Metais pesados apresentam distribuição não 
homogênea no ambiente, o que viabiliza concentrações 
elevadas em determinadas áreas, possibilitando a absorção por 
estruturas orgânicas mineralizadas, como dentes. O objetivo 
deste trabalho foi qualificar e quantificar metais que compõem 
a estrutura de dentes de habitantes de áreas do Sertão e 
Borborema do estado da Paraíba, Brasil. A pesquisa seguiu os 
parâmetros do Comitê de Ética, parecer nº 1.200.616/2015. 
Foram utilizados 78 dentes, sendo 10 de indivíduos do 
município de São José de Espinharas, 23 de Patos, 9 de São 
Mamede, 17 de Santa Luzia, 9 de São José do Sabugí e 10 do 
Junco do Seridó. Os espécimes foram esterilizados e 
pulverizados, seguindo-se com homogeneização, 
fracionamento em 500 mg e acondicionamento em cápsulas de 
polietileno vedadas com filme de polipropileno, para análises 
por Fluorescência de Raios X por Dispersão de Energia 
(EDXRF). Foram quantificados os teores de Ca, Cu, Fe, Mn, Ni, 
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Pb, Si, Sr, Ti, V e Zn. O Ca obteve as maiores concentrações, 
com média de 272.986,4 mg/kg. O Ni, porém, obteve o menor 
resultado (30,4 mg/kg). Identificaram-se os contaminantes 
tóxicos Cu, Pb e V em 3 amostras. Verifica-se contribuição da 
área para transferência de elementos químicos naturais para os 
habitantes, portanto sugere-se estudo com maior número de 
amostras para avaliação de contaminação e extrapolação dos 
dados para a população estudada. 
Palavras-chave: Análise química. Dente. Saúde pública. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os dentes são estruturas constituídas por uma matriz 

orgânica composta por glicosaminoglicanos de cadeias 

polissacarídicas longas e não ramificadas, cuja função é a 

retenção de cátions. Dos vários constituintes, incluindo os 

minerais, são destacados cálcio (Ca), ferro (Fe), flúor (F), 

potássio (K), magnésio (Mg), sódio (Na), fósforo (P), estânio 

(Sn), estrôncio (Sr) e zinco (Zn), os quais formam a cadeia 

estrutural da matriz dentária, possibilitando acúmulo de níveis 

diferenciados de metais e outros elementos (GARCIA, 2002). 

Os metais estão amplamente distribuídos no meio 

ambiente em concentrações variáveis. Alguns deles, a exemplo 

do Ca e do Fe, desempenham importantes funções no 

metabolismo orgânico, entretanto, existem elementos com 

potencial de toxicidade que contribuem para alterações 

prejudiciais em processos fisiológicos, a depender de sua 

concentração nos tecidos, como o chumbo (Pb) (KHLIFI; 

HAMZA-CHAFFAI, 2010). 

Os seres vivos são expostos aos minerais provenientes 

da composição do ambiente em que habitam, o que permite 

influências diretas na estrutura dos tecidos, justificando as 
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concentrações variáveis dos elementos químicos nos diferentes 

órgãos (UNSCEAR, 2014). 

Os tecidos ósseo e dentário constituem grandes 

reservatórios de íons do corpo humano e pela afinidade iônica 

associada à capacidade de mimetizar o Ca, alguns metais, 

como o Pb, podem se acumular em proporções consideráveis, 

quando comparado a outros tecidos do corpo. Desta forma, 

metais que formam parte do ambiente podem se depositar nos 

ossos e dentes ao longo da vida de um indivíduo, influenciando 

na morfologia e fisiologia desses componentes (HERNANDEZ-

GUERRERO et al., 2004; UNSCEAR, 2014). 

Com isso, ossos e dentes tem sido utilizados como 

bioindicadores de exposição crônica a metais pesados (TSUJI 

et al., 1997), com destaque os dentes, por sua fácil obtenção e 

semelhança estrutural com ossos, apresentando, portanto, a 

mesma afinidade por metais (HERNANDEZ-GUERRERO et al., 

2004). 

No Brasil, pesquisas realizadas em termos de 

monitoração química usando bioindicadores humanos são 

escassas, sobretudo no estado da Paraíba, área de interesse 

dessa pesquisa, em virtude disso, traçou-se como objetivo 

deste estudo qualificar e quantificar os níveis de metais que 

compõem a estrutura de dentes de habitantes de área do 

Sertão do estado da Paraíba, Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área de estudo envolveu os municípios paraibanos de 

Patos, São Mamede, Santa Luzia, São José do Sabugí, Junco 

do Seridó e São José de Espinharas. A seleção da área 

estudada foi impulsionada pela ocorrência de uma jazida de 
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urânio na região, especificamente no município de São José de 

Espinharas, o que supõe-se influenciar toda a região 

circunjacente ao município e proporcionar alterações químicas 

em constituintes mineralizados do organismo dos habitantes da 

área. Na Figura 1, observa-se a localização dos municípios 

paraibanos inseridos na pesquisa. 

 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

No mapa da Figura 1, observa-se a área estudada, 

correspondendo aos municípios de São José de Espinharas 

(06°50’50”S e 37º19’33”O, 208 m) e Patos (07°01’28”S e 

37°16’48”O, 242 m), localizados no Sertão paraibano e aos 

municípios de São Mamede (06°55’36”S e 37°05’44”O, 263 m), 

Santa Luzia (06°52’20”S e 36°55’07”O, 299 m), São José do 

Sabugí (06°46’46”S e 36°47’47”O, 335 m) e Junco do Seridó 
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(06°59’48”S e 36°42’47”O, 590 m), ambos com localização na 

mesorregião da Borborema paraibana (IBGE, 2018). 

A pesquisa foi adequada aos parâmetros do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), CAAE nº 44325315.3.0000.5208. Foram 

coletados 78 dentes de pacientes atendidos em Centros de 

Saúde locais, sendo selecionada uma amostra hígida por 

indivíduo submetido às exodontias. Os espécimes obtidos 

compuseram os quatro grupos anatômicos. 

Foram incluídos neste estudo pacientes de ambos os 

gêneros, com idade a partir de 40 anos. Os pacientes teriam 

que habitar a área de coleta desde o nascimento e necessitar 

de procedimentos cirúrgicos de exodontia em dentes hígidos. 

Ainda teriam que assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para assegurarem e comprovarem a 

participação espontânea na pesquisa. Foram excluídos 

pacientes com doença do refluxo gastroesofágico, que tivessem 

sido submetidos a restaurações ou tratamento endodôntico no 

dente indicado para exodontia ou ainda procedimentos 

clareadores. 

Os dentes foram dispostos individualmente em bancada 

do Laboratório da Clínica de Estomatologia da UFPE, onde 

procedeu-se com a remoção de matéria orgânica residual 

resultante dos procedimentos de exodontia. Para esta etapa de 

higienização foram utilizadas curetas periodontais tipo Gracey 

com haste rígida, seguindo-se com o protocolo de raspagem e 

alisamento coronorradicular (RACR). 

De acordo com o Relatório Oficial NAHRES-39, 

publicado em 1999 pela Section of Nutritional and Health-

Related Environmental Studies pertencente a International 

Atomic Energy Agency (IAEA), importante órgão mundial de 
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certificação e controle quanto ao uso da energia nuclear e suas 

aplicações, em relação ao tratamento de amostras dentárias 

para avaliação de elementos-traço, esta etapa é necessária 

previamente a qualquer análise química de dentes com o 

propósito de impossibilitar que remanescentes de tecidos moles 

comprometam a integridade dos resultados das análises 

(IYENGAR; TANDON, 1999).  

Em seguida, realizou-se profilaxia e esterilização das 

amostras com posterior pulverização para obtenção de 

granulometria aproximada de 0,5 mm (35 mesh), com auxílio de 

almofariz e pistilo de ágata, previamente descontaminados. 

Porções de 500 mg de cada amostra e do material de referência 

IAEA-Soil-7 Trace Elements in Soils, foram transferidas para 

anéis de polietileno vedados com filme de polipropileno. 

As análises de silício (Si), Ca, cobre (Cu), titânio (Ti), 

vanádio (V), manganês (Mn), Fe, níquel (Ni), Zn, Sr e Pb foram 

realizadas através do equipamento Fluorescência de Raios X 

por Dispersão de Energia (EDXRF), EDX-720 Shimadzu 

Scientific Instruments (INC), com tensão do tubo de raios-x 

entre 5 kV e 50 kV, corrente máxima ajustada em 1 mA, 

colimador de 10 mm e detector semicondutor de Si(Li) com 

resfriamento termoelétrico.  

Na Figura 2 pode-se observar a relação da dispersão dos 

valores médios obtidos para cada elemento químico analisado 

nas amostras de referência, com respectivas médias 

certificadas. 
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Figura 2. Curva analítica para resultados por EDXRF (relação 

em mg/kg) 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

A curva de calibração, conforme observado na Figura 2, 

demonstra a confiabilidade da metodologia desenvolvida por 

EDXRF. Apesar da heterogeneidade de valores para os 

diferentes elementos químicos analisados (MARGUÍ; 

GRIEKEN, 2013), consegue-se obter relações lineares entre a 

intensidade do sinal certificado e a concentração dos elementos 

químicos para a amostra de referência utilizada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Do total de 78 dentes de diferentes grupos anatômicos, 

29,4% pertenceram ao grupo de incisivos, caracterizando a 

maioria dos espécimes. Os molares obtiveram segunda maior 

proporção na composição das amostras, totalizando 27%. Pré-

molares e caninos (24,4% e 19,2%, respectivamente) obtiveram 

as menores proporções. A Tabela 1 mostra a classificação dos 

dentes obtidos quanto à localização. 

 

Tabela 1. Composição de dentes por grupo anatômico. 

Município 
Grupo Anatômico 

Incisivo Canino Pré-molar Molar 

SJE 3* (30%) 2 (20%) 3 (30%) 2 (20%) 

PT 2 (8,8%) 5 (21,7%) 7 (30,4%) 9 (39,1%) 

SM 4 (44,5%) 3 (33,3%) 2 (22,2%) 0 (0,0%) 

SL 9 (52,9%) 2 (11,9%) 3 (17,6%) 3 (17,6%) 

SJS 3 (33,3%) 3 (33,3%) 1 (11,1%) 2 (22,3%) 

JS 2 (20,0%) 0 (0,0%) 3 (30,0%) 5 (50%) 

SJE: São José de Espinharas; PT: Patos; SM: São Mamede; SL: Santa Luzia; 
SJS: São José do Sabugí; JS: Junco do Seridó 
*número de dentes 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

A distribuição dos resultados para as 78 amostras 

coletadas foi estudada pelo teste Kolmogorov-Smirnov, com 

nível de confiança de 95%, onde não foi evidenciada tendência 

para distribuição de probabilidade normal, com p<0,05 para 

cada metal analisado. 

Os resultados expressos como média, por município, na 

aplicação do teste de normalidade Shapiro-Wilk (nível de 

confiança de 95%), admitiram a conclusão de que apenas o Ca 

obteve distribuição não homogênea para todos os municípios.  

A  análise estatística  descritiva  das  frações  de  massa  

dos  elementos  químicos  determinados pode ser observada na 
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Tabela 2. Os resultados foram organizados de acordo com a 

média dos valores para todos os municípios de coleta de 

amostras, com o propósito da observação das semelhanças 

quanto às proporções dos elementos químicos encontrados. 

 

Tabela 2. Estatística descritiva para as frações de massa 

obtidas para área anômala em radioatividade natural, estado da 

Paraíba (valores em mg/kg) 

Analito 

(n=78) 

Parâmetro Descritivo (mg/kg) 

Média Mediana Mínimo Máximo DP CV (%) 

Mn 96 94 85 241 18 19 

Fe 4.518 4.530 3.855 4.700 98 2 

Ni 29 28 13 51 8 28 

Zn 171 159 123 678 66 38 

Sr 175 159 65 598 72 41 

Ti 908 839 383 6.412 634 70 

Si 86.452 83.214 81.517 286.573 23.504 27 

Ca 271.952 277.195 204.294 292.147 16.539 6 

DP: Desvio Padrão. CV: Coeficiente de Variação. Valores inferiores ao limite de 
detecção não considerados. 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

A Tabela 2, expõe valores médios para as concentrações 

obtidas para os elementos analisados por EDXRF referentes 

aos municípios paraibanos inseridos na pesquisa, com exceção 

dos contaminantes. O elevado desvio padrão, sobretudo para 

os elementos Ti e Sr, retrata a dispersão dos dados, justificando 

o alto coeficiente de variação, o que resulta, de maneira geral, 

na heterogenicidade dos dados amostrais. 

Para melhor interpretação da distribuição dos dados 

referentes às concentrações obtidas e abordadas na Tabela 2, 

elaborou-se um gráfico que evidencia parâmetros estatísticos 

típicos de uma distribuição sem tendência de normalidade 
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(Figura 3), ao passo que a curva de Gauss apresentada 

expressa a tentativa de ajuste, possibilitando a observação de 

assimetrias em todos os conjuntos de dados. 

Como observado na Figura 3, os valores para o Ni 

permitiram a observação de distribuição normal. Obtiveram 

distribuição normal para o Fe e o Sr os municípios do Junco do 

Seridó e Patos, respectivamente, quando considerados 

isoladamente, o que não pode ser observado no conjunto que 

representa todos os dados da pesquisa, para esses elementos, 

segundo Figura 3.  

Considerando os  municípios de Patos, São Mamede e 

Santa Luzia, considerou-se isoladamente a apresentação da 

distribuição não homogênea para Mn, Ti e Si e São José de 

Espinharas não apresentou para o Ti e para o Ca. Para São 

José do Sabugí, apenas o Ca não obteve distribuição 

homogênea de dados.  

Os valores médios obtidos por município, com 

respectivos desvios padrão, para cada metal analisado, podem 

ser visualizados na Figura 4. Para os elementos minoritários e 

maioritários é observada uma similaridade na distribuição entre 

os mesmos elementos químicos para cada município em 

estudo. 
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Figura 3. Distribuição de frequências para concentração de 

metais em dentes. 
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Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Figura 4. Concentrações de metais em dentes de habitantes da 

área estudada. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

A caracterização mineral da estrutura dos dentes 

coletados, quando comparado com o teor médio encontrado em 

tecidos saudáveis, permite a certificação da ausência de 

contaminantes no processo de manipulação das amostras, 

caracterizando segurança nos resultados das análises 

(NGANVONGPANIT et al. 2017). 

De acordo com a Figura 4, pode-se observar 

semelhanças em termos de concentração para Ca, Si, Fe e Ti, 

obtidas nos diferentes municípios. O Ni apresentou menor 

influência, o que também foi concluído em pesquisa recente 

realizada por Nganvongpanit et al. (2017) quando identificaram 

o elemento Ni com as menores concentrações em relação aos 

outros elementos avaliados em dentes por igual técnica. 

Uma série de fatores pode explicar a notável presença 

do elemento Ti nas amostras analisadas, como sua utilização 

na produção de alimentos industrializados, cosméticos, 

produtos farmacêuticos e cremes dentais (SHI et al., 2015). 

Apesar de não existirem limites definidos para ocorrência do Ti 

em dentes, não há indícios de toxicidade orgânica pela 

presença do metal. Isso pode ser explicado pela característica 

de biocompatibilidade ou baixa toxicidade deste metal 

relacionada à estrutura esquelética humana (ILSI, 2000). 

Alguns elementos, cujas funções biológicas não se 

encontram estabelecidas, podem ser identificados nos dentes 
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por apresentarem comportamento químico semelhante ao Ca, 

a exemplo do Sr, com concentração considerada como 

aceitável na faixa de 150 a 200 mg/kg (TVINNEREIM; EIDE; 

RIISE, 2000), valor superado no presente estudo, com 

concentração média de 175 mg/kg para toda a área paraibana 

e valor máximo de 598 mg/kg, em Patos (média de 213,5 

mg/kg). 

Apesar da possibilidade de variação na concentração de 

metais em dentes, geralmente, os elementos considerados 

essenciais, Ca, Fe e Zn, presentes nas amostras, demonstram 

teores médios compatíveis com padrão de ocorrência mundial 

e seus valores constaram-se como similares entre os elementos 

químicos avaliados em diferentes regiões, o que ainda pode ser 

observado nesse estudo ao comparar a concentração média do 

elemento Zn (170,7 mg/kg) ao valor encontrado em pesquisa de 

Amr (2011), com 178 mg/kg.  

O elemento Mn constitui nutriente essencial para os 

seres humanos. Porém, altos níveis de exposição determinam 

característica neurotóxica (ROELS et al., 2012) ou podem 

causar danos ao sistema respiratório (LEVY; NASSETTA, 

2003). Nesse estudo, a média da concentração do Mn obteve 

valor médio superior ao valor de 0,27 mg/kg, obtido em 

pesquisa realizada por Amr (2011), o que não foi observado em 

relação à pesquisa de Nganvongpanit et al. (2017), cujo valor 

(157,5 mg/kg) apresentou-se 2 vezes superior à média dessa 

pesquisa (95,9 mg/kg). 

Algumas amostras deste estudo apresentaram 

elementos químicos considerados contaminantes e seus 

respectivos valores podem ser observados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados de análises por EDXRF para elementos 

químicos contaminantes. 

Amostra 
Metal Contaminante (mg/kg) 

Cu Pb V 

SL088 75 - - 

SJE008 - 16 - 

SM009 - - 563 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Como pode-se observar na Tabela anterior, algumas 

amostras obtiveram concentrações de metais pesados 

contaminantes, o que pode ter ocorrido através de absorções 

superficiais pelo contato dentário com materiais metálicos. É 

descrita a possibilidade de alteração nas funções do Sistema 

Nervoso Central (SNC) e órgãos vitais, caso ocorram 

concentrações elevadas de metais pesados no organismo 

humano (ROELS et al., 2012). 

Os contaminantes descritos, sobretudo Cu e Pb, podem 

se originar de componentes protéticos, da poluição industrial, 

combustão de combustíveis fósseis, tintas e vernizes, tabaco, 

objetos do cotidiano e alimentos contaminados, o que, ao 

contato com a estrutura dentária, possibilita incorporação e 

contaminação (ROSSIGNOL; GENUIS; FRYE, 2014). 

Quando comparadas as concentrações obtidas nesta 

pesquisa com valores máximos de pesquisas internacionais, 

destaca-se o elemento vanádio (V), com valores superiores em 

até 2.815 vezes a concentrações encontradas em pesquisas 

realizadas em esmalte dentário e utilizadas pelo Relatório 

NAHRES-39 da IAEA (CUTRESS, 1990) para padronização de 

concentrações médias mundiais. Para o Pb, esta pesquisa 
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apresentou valor inferior a todos os valores máximos desse 

estudo. 

O elemento Pb pode ser incorporado em tecidos 

humanos mineralizados em virtude da compatibilidade química 

existente com o cálcio. Relata-se que a concentração de Pb em 

dentes caracteriza a possível ocorrência de agentes 

contaminantes no meio ambiente (ASADUZZAMAN, 2017). 

Quando ocorrente em dentes, com concentração superior a 4 

mg/kg, indica-se carga corporal tóxica (CARVALHO et al., 

2001), o que foi observado em uma amostra desta pesquisa, no 

município de São José de Espinharas, com valor 4 vezes 

superior (16 mg/kg) ao limite estabelecido. 

 

CONCLUSÕES  

 

O Ca obteve a maior influência nos resultados para os 

elementos analisados. Foram identificados os contaminantes 

tóxicos Cu, Pb e V, em amostras de dentes, respectivamente 

nos municípios de Santa Luzia, São José de Espinharas e São 

Mamede, sendo o vanádio o elemento contaminante com maior 

concentração.  

Carga corporal tóxica foi observada em paciente do 

município de São José de Espinharas, considerando ocorrência 

do elemento Pb, em dente, o que indica preocupação em 

termos de contaminação ambiental. 

Acredita-se que a área pesquisada contribui para 

transferência anômala de elementos químicos para o 

organismo dos habitantes através da incorporação em dentes, 

logo sugere-se estudo com maior amostragem para posterior 

extrapolação dos resultados para a população estudada. 
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RESUMO: A análise da situação atual do meio ambiente nos 
leva a crer que as gerações futuras herdarão graves 
conseqüências a partir das atitudes egocêntricas e impensadas 
da sociedade atual. No entanto, para além dessa visão 
enormemente disseminada na sociedade, estudos atuais têm 
demonstrado que esse cenário de descaso traz enormes 
conseqüências à saúde das populações atuais, com destaque 
alarmante para casos de infarto, derrame e problemas 
respiratórios advindos da poluição atmosférica. Além desse 
importante caso de impacto ao meio ambiente, destaca-se a 
influência da desigualdade nas condições de moradias como 
sendo um fator agravante para o desenvolvimento de diversas 
doenças de veiculação hídrica (esquistossomose, leptospirose, 
cólera, etc.). A poluição do solo também é uma realidade que 
acomete substanciosa parcela do planeta. Atrelada a ela, 
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existem vários agravos à saúde do ser humano, tais como 
ascaridíase, tétano e larva migrans. Para além de causas 
ambientais, tais embates possuem origem na questão social, 
econômica e cultural das diversas populações. Dessa forma, é 
imprescindível a urgente alteração da mentalidade da 
população e das autoridades competentes com o intento de 
reverter esse cenário preocupante vivenciado pela atual 
geração, de modo a não comprometer a perfeita qualidade de 
vida das futuras gerações do nosso planeta. 
Palavras-chave: Poluição. Saúde. Meio ambiente 

 

INTRODUÇÃO 

 

A saúde é o “bem” mais precioso que a pessoa humana 

pode ter, um conjunto de condições inerentes a um amplo 

estado de bem-estar físico, mental e social, algo imensurável e 

inestimável em nossa vida. É primordial na qualidade de vida,   

juntamente com o trabalho e o meio ambiente (RAMOS et al,. 

2019). 

A saúde, ao contrário do modelo biomédico e curativo, 

não pode ser conceituada apenas como bem-estar físico. Para 

que se promova saúde, além dos atendimentos necessários 

visando reduzir a dor humana, há que se intervir no contexto 

reduzindo as vulnerabilidades sociais de forma a alterar a 

realidade, gerando um território saudável e, por consequência, 

a redução dos índices de adoecimento. Dessa forma, é 

imprescindível a análise da sociedade juntamente com seus 

determinantes de saúde, com o fito de promover o cumprimento 

do princípio organitivo da integralidade (PELAZZA et al., 2016). 

Poluição consiste em uma alteração ecológica, ou seja, 

uma alteração na relação entre os seres vivos, provocada pelo 
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ser humano, que prejudique, direta ou indiretamente, nossa 

vida ou nosso bem-estar, como danos aos recursos naturais 

como a água e o solo e impedimentos a atividades econômicas 

(NASS, 2013). 

Na contemporaneidade, tem-se verificado uma intensa 

influência do homem sobre o meio natural, sobretudo após o 

advento da revolução industrial com o surgimento dos motores 

a combustão, com a queima de combustíveis fósseis, com o 

surgimento das indústrias siderúrgicas e de produtos químicos. 

A mudança no estilo de vida da sociedade capitalista 

contemporânea trouxe inúmeras consequências em diversos 

âmbitos da sociedade, com destaque para os agravos à saúde 

do ser humano (SILVA et al., 2016).  

Portanto, é perceptível que a poluição e suas 

consequências são bastante presentes na modernidade. Desse 

modo, o objetivo do desenvolvimento dessa pesquisa é 

compreender o fenômeno da poluição atmosférica, hídrica e do 

solo, estabelecendo relações dos impactos ambientais e seus 

efeitos sobre a saúde humana. Dessa maneira, impactar e 

conscientizar a sociedade acerca dos efeitos das suas ações 

antrópicas negativas para o meio ambiente e do elevado 

número de doenças que podem ser desenvolvidas na 

sociedade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Esse trabalho foi constituído com base em revisões 

literárias, caracterizando-se uma abordagem qualitativa e 

sistemática por se tratar de uma investigação científica em que 

se tem como objetivo levantar, reunir e avaliar criticamente e 

sintetizar os resultados de diversos estudos primários. 
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Buscaram-se as informações para o presente trabalho em 

bases de dados da SciELO, PubMed, revistas científicas e 

documentários de gênero reflexivo, durante o segundo 

semestre de 2019. Nos filtros das pesquisas, foram incluídas 

revisões sistemáticas publicadas em português e inglês entre 

os anos de 2013 e 2019, e que apresentavam um estudo 

correlacionando os impactos ambientais e seus prejuízos à 

saúde humana.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A mudança do papel atribuído à natureza nas 

sociedades industrializadas contribui para a separação do 

tratamento das questões do meio ambiente e da saúde. Em 

sociedades pré-capitalistas, a natureza era encarada como o 

sustento da vida, havendo relações de completa 

interdependência entre as sociedades humanas e todos os 

elementos naturais do seu entorno (PORTO, 2014). Atualmente 

a natureza é vista como algo externo aos seres humanos, como 

uma ferramenta do desenvolvimento; um recurso para a 

produção de bens e para o crescimento das economias; a 

natureza e a sociedade não são vistas como indissociáveis. 

Junto a isso, majoritariamente, os efeitos à saúde provocados 

pela poluição não são vistos de forma ampla e completa.  

O solo é um recurso natural e como tal deverá ser 

utilizado. Contudo, qualquer alteração indesejável das 

características físicas, químicas ou biológicas do ar, do solo e 

da água que podem afectar, ou afectarão, prejudicialmente a 

vida do homem ou a das espécies desejáveis, os nossos 

processos industriais, as condições de vida e o patrimônio 

cultural; ou que pode, ou poderá deteriorar os nossos recursos 
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em matérias-primas, são considerados poluição (DINIS e 

FRAGA, 2015).  

O termo “poluição” possui diversas interpretações. Uma 

das perfeitas definições para esse termo foi dissertada por 

Alloway e Holdgate: a poluição é a introdução, pelo homem, de 

substâncias e energias no ambiente, susceptíveis de causar 

problemas de saúde pública, em organismos vivos ou sistemas 

ecológicos.   

Muitas vezes as atividades humanas causam ou 

agravam problemas no solo, incluindo a erosão e o 

esgotamento de minerais do solo. Junto a isso, destacam-se os 

diversos malefícios à saúde humana desencadeados por tais 

alterações nos indicadores de qualidade do solo.  

Atualmente não se pode dizer que existam solos 

perfeitamente não contaminados. Isso porque diversos são os 

manejos do solo que desencadeiam alterações das condições 

pedológicas. Os níveis de poluição dos solos são influenciados 

também pelas práticas de cultivo e pela deposição aérea de 

contaminantes naturais e produzidos pelo homem. Mesmo os 

solos que, aparentemente, não foram afetados pelas atividades 

humanas podem revelar níveis de elementos naturais 

superiores aos normais, o que não se encontra relacionado com 

a poluição. Isso pode ser exemplificado analisando-se os níveis 

naturais de elementos inorgânicos -por exemplo metais 

pesados- os quais variam largamente de local para local 

(GÜNTHER, 2016).  

No que diz respeito à contaminação do solo, o acúmulo 

dos agrotóxicos pode fragilizar e desencadear absorção de 

elementos minerais, principalmente em solos desnudos, 

favorecendo a redução do grau de fertilidade do mesmo. Com 

base em sua presença no solo, alimentos, poços e ar, esses 
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compostos nocivos podem ser absorvidos por ingestão, contato 

com a pele ou inalação (ASMUS et al., 2013).  

Já os metais pesados, que estão naturalmente presentes 

na constituição de solos e rochas, têm se apresentado cada vez 

mais próximos da cadeia alimentar dos animais e, em especial, 

da do homem. Em relação ao uso agrícola, a elevação dos 

teores de metais pesados vem sendo associada à aplicação de 

corretivos e adubos agrícolas, utilização de água de irrigação 

contaminada, compostos de lixo urbano e resíduos diversos de 

indústria ou mineração. Uma vez nos solos agrícolas, esses 

elementos podem, ainda, sob determinadas circunstâncias, ser 

absorvidos pelas plantas, que fazem parte da alimentação 

humana (FERNANDES et al., 2017).  

Dentre as principais doenças que podem ser agravadas 

ou desencadeadas devido ao mal-uso dos recursos ambientais, 

destacam-se complicações respiratórias, oculares, 

cardiovasculares, câncer, malformações congênitas, restrição 

do crescimento intrauterino, distúrbios de fertilidade, entre 

outras diversas complicações que ainda estão em fase de 

estudo de suas reais causas e associações com a poluição do 

solo.  

No entanto, de maneira geral, de acordo com o ministério 

da saúde, os efeitos da poluição na saúde humana podem ser 

divididos em: problemas de curto prazo, e problemas de médio 

e longo prazo 
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Tabela 1: Correlação entre poluição do solo e impactos à saúde humana 

Fonte: Poluição ambiental, um problema de urbanização e crescimento 

desordenado das cidades; Rev. Sustinere 

 

Um importante exemplo de poluição aquática e do solo 

advém do descarte inadequado de medicamentos que 

passaram do prazo de validade. Parte substanciosa das 

pessoas possuem o costume de guardar medicamentos de 

emergência em suas residências; e ao perceberem que este 

medicamento se encontra vencido, tais fármacos são 

descartados de uma forma totalmente inadequada pela 

população, como por meio de pias e sanitários. Alguns 

medicamentos possuem componentes de difícil decomposição 

que contaminam o solo e a água. Além disso, de acordo com o 

sistema nacional de informações tóxico-farmacológicas, desde 

1996 os medicamentos ocupam o primeiro lugar entre os 

agentes causadores de intoxicação no país.  

Nesse sentido, os antibióticos despertam uma maior 

atenção dos cientistas pelo seu potencial em causar o 

surgimento de resistência bacteriana e por serem consumidos 

em altas quantidades. A utilização de antibióticos para outros 

fins, não terapêuticos, pode encher o ambiente com bactérias 
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resistentes a antimicrobianos que infectam o ser humano 

(CARVALHO et al., 2014).  

Um outro risco que existe é a contaminação do solo por 

meio de algumas substâncias presentes em fármacos, de modo 

que pode acarretar resistência bacteriana; as pessoas podem 

ter contato com alguns hormônios e reações alérgicas podem 

acontecer. Segundo um estudo da Brasil Health Service, cada 

kg de medicamento pode contaminar até 450.000 litros de água. 

Nesse sentido, a população deve ser estimulada a descartar 

medicamentos em uma unidade de saúde próxima de sua 

residência para que eles sejam separados e destinados à 

incineração.  

Um outro importante recurso que vem sofrendo intensa 

degradação é a água. A água é o solvente universal da biosfera, 

sendo considerado um dos elementos fundamentais para a 

existência humana, pois permite que incontáveis reações 

ocorram na natureza. Suas funções no abastecimento público, 

industrial e agropecuário, na preservação da vida aquática, na 

recreação, na geração de energia, no transporte e na diluição 

de despejos demonstram sua relevância vital (FERREIRA et al., 

2017). Destarte, a água possui uma exorbitante importância na 

vida social dos indivíduos, no desenvolvimento da sociedade e 

no equilíbrio dos ecossistemas.  

Para a avaliação de qualidade de água de forma 

integrada pode ser utilizado diversos índices. Os resultados 

ecotoxicológicos são utilizados para compor o Índice de 

Variáveis Mínimas para a Preservação da Vida Aquática 

(IPMCA), que leva em consideração a presença e concentração 

de contaminantes químicos tóxicos, seu efeito sobre os 

organismos aquáticos (toxicidade) e duas das variáveis 

consideradas essenciais para a biota (pH e oxigênio dissolvido). 
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É composto então, por dois grupos de variáveis: (1) Grupo de 

variáveis essenciais: oxigênio dissolvido, pH e toxicidade e (2) 

Grupo de substâncias tóxicas: cobre, zinco, chumbo, cromo, 

mercúrio, níquel, cádmio, surfactantes e fenóis. (NOGUEIRA; 

MARCASSA; 2018). 

A poluição hídrica é qualquer alteração direta ou 

indiretamente decorrente da adição de substância ou energia 

que altere as propriedades químicas e físicas da água 

inviabilizando a exploração dos seus benefícios (VIANNA, 

2015). Com a modificação da paisagem para o aumento do 

desenvolvimento das atividades agrícolas e urbanas, nas 

últimas 5 décadas, houve a intensificação dos impactos sobre 

os recursos hídricos e, consequentemente, gerando prejuízos à 

sociedade. 

Dessa forma, é urgente a preservação de todos os 

corpos hídricos, uma vez que os recursos hídricos são grandes 

fontes de alimentos e também detentor de um ecossistema 

colossal. Caso não ocorra esta preservação, pode-se ocorrer a 

extinção de milhares de espécies e assim causar danos 

irreparáveis a este ecossistema. Os corpos hídricos são 

diariamente contaminados por indústrias, descartes de 

produtos e entre outros (VIANNA, 2015). Outrossim, a 

ineficiência ou até mesmo a falta de saneamento é muitas 

vezes um dos fatores preponderantes para a poluição dos 

meios hídricos, favorecendo os casos de doenças de 

veiculação hídrica associadas também a escolaridade e 

coberturas por serviços de atenção básica (PAIVA e SOUZA, 

2018).  

Tal degradante situação faz com que os corpos hídricos 

se tornem meios de dispersão de agentes patogênicos, como 

bactérias e protozoários, desencadeando não só o desequilíbrio 
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na fauna e na flora, mas também causando prejuízos diretos e 

indiretos na saúde e na vida dos indivíduos. Desse modo, o 

saneamento básico é essencial para a prevenção de doenças. 

 

FONTES DE POLUIÇÃO HÍDRICA 

 

 Esgotos domésticos: Os corpos hídricos, como rios e 

mares, são locais onde ocorre despejamento de resíduos sem 

ocorrer, em quantidade expressiva dos casos, o tratamento 

adequado, ou seja, ocasionando a contaminação dos recursos 

hídricos. Isso acaba por contribuir para o aumento da matéria 

orgânica, a qual contribui para a proliferação de algas e a 

diminuição do oxigênio, causando a morte de seres vivos 

aquáticos (VIANNA; 2015). Portanto, esse processo, 

denominado eutrofização, interfere no equilíbrio do 

ecossistema aquático. Soma-se a isso, já citado anteriormente, 

a disseminação de patologias por meio dos recursos hídricos. 

Assim, ausência do tratamento correto da água favorece 

doenças como: 

- Leptospirose: Transmitida para o indivíduo por meio do 

contato com urinas de roedores. Dentre os sinais e sintomas, 

destacam-se febre, dor de cabeça, diarréia e, nas formas mais 

graves, icterícia. 

- Esquistossomose: Doença parasitária com transmissão 

por meio do contato com água doce contaminada por caramujos 

infectados com as larvas do verme Schistosoma mansoni, que 

tem como hospedeiro definitivo o ser humano. Apresenta como 

sinais e sintomas na fase aguda: febre, fraqueza e dor 

muscular; e na fase crônica: hepatomegalia, cirrose, 

esplenomegalia. 
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- Cólera: Doença bacteriana com a transmissão por meio da 

contaminação fecal-oral direta, ingestão de água e alimentos 

contaminados. Apresenta como sinais e sintomas diarréias, 

náuseas e vômitos. 

Cabe citar, também, doenças como disenteria 

bacteriana, febre tifóide, além do agravamento de epidemias 

como a dengue. 

 

 Agrotóxicos: Na cadeia produtiva do agronegócio, as 

poluições, os agravos e as doenças relacionadas aos 

agrotóxicos têm se apresentado como um dos impactos de 

maior relevância para a saúde do trabalhador, da população e 

do ambiente. Nesse processo, a utilização de agrotóxicos pelas 

fazendas com o objetivo de atingir o alvo ou as “pragas” 

(insetos, fungos ou ervas daninhas) contamina a lavoura, o 

ambiente, os trabalhadores rurais e a população do entorno 

(OLIVEIRA et al., 2018). 

Dessa maneira, o uso inadequado e excessivo de 

fertilizantes e pesticidas (defensivos químicos) ocasiona 

infiltrações no solo podendo contaminar os lençóis freáticos e, 

ainda, animais que consomem essa água contaminada estão 

expostos a complicações, além de desencadear a magnificação 

trófica, que consiste no acúmulo de substâncias tóxicas ao 

longo da cadeia alimentar, podendo levar a sérios problemas 

aos organismos no início da cadeia, e consequências ainda 

maiores aos seres do topo da cadeia alimentar. Assim, o ser 

humano acaba sendo o mais afetado. 

Estudos apontam que diversos agrotóxicos possuem 

inúmeras substâncias com potenciais carcinogênicos de acordo 

com a IARC, tais como o herbicida 2,4-D e glifosato 

(FRIEDRICH et al.,2017) 



DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE POR FONTES DIVERSAS E OS AGRAVOS À 

SAÚDE DO SER HUMANO 

184 
 

- Glifosato: Entre os agravos agudos em humanos 

provocados pelo glifosato estão: lesões corrosivas (úlceras) das 

mucosas oral, esofágica, gástrica e duodenal; dermatite de 

contato (eritema, queimação, prurido, vesículas, eczema); dor 

no estômago, náusea/vômito, cólicas, diarréia; irritação, dor e 

queimação ocular, turvação da visão, conjuntivite, edema 

palpebral, irritação das vias respiratórias, pneumonite química, 

hepatite anictérica, pancreatite aguda, hipotensão arterial, 

choque cardiogênico, hipoxemia leve, taquipneia, dispneia, 

tosse, broncoespasmo, edema pulmonar, falência respiratória, 

acidose metabólica, insuficiência renal, convulsões, com mortes 

em caso de hipóxia ou hipotensão (OLIVEIRA et al.,2018). A 

doença renal crônica (CKDu) é um importante caso de agravo 

crônico associado ao glifosato (JAYASUMANA et al., 2015). 

Além disso, supressão enzimática, desordens gastrointestinais, 

obesidade, diabetes, doenças cardíacas, depressão, autismo, 

infertilidade, doença de Alzheimer, intolerância ao glúten e 

doença celíaca também podem acometer indivíduos em caso 

de exposição ao glifosato (OLIVEIRA et al.,2018). 

- Herbicida 2,4-D: A literatura científica aponta que o 2,4-

D pode provocar: malformações fetais (teratogênese), 

desregulação endócrina (distúrbios hormonais: funções dos 

estrógenos, andrógenos, e hormônios tireoidianos), 

imunotoxicidade (sistema de defesa), nefrotoxicidade (função 

renal), neurotoxicidade, alterações hematológicas, alterações 

respiratórias, câncer gástrico, linfoma Non-Hodgkin, câncer de 

próstata e espinha bífida (OLIVEIRA, PIGNATI et al; 2014). 

 

 Indústria petrolífera: É um setor conhecido pelos 

impactos ambientais e sociais negativos, devido principalmente 

ao risco de vazamento, podendo gerar mortandade de fauna e 
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flora local, bem como em virtude ao depósito de sedimentos nas 

águas, que podem comprometer a reprodução e crescimento 

da fauna (DA SILVA et al.,2019). Portanto, em casos de 

acidentes, como vazamentos de petróleos, podem ocorrer 

significativos problemas ao meio ambiente, uma vez que o 

petróleo é um composto apolar, ou seja, não se dissolve na 

água e, ainda, possui uma densidade menor que a da água. 

Assim, quando ocorre o vazamento, ele fica na superfície da 

água. Dessa forma, impede-se a passagem de luz, 

comprometendo a realização da fotossíntese; e o petróleo se 

adere aos organismos aquáticos, causando prejuízos a saúde 

ou até a morte da fauna local por ser um composto altamente 

tóxico. 

 

- Efeitos na saúde humana: O petróleo possui em sua 

composição química uma mistura de hidrocarbonetos. Sendo 

assim, a ingestão, inalação ou, em alguns casos até mesmo o 

contato desse composto, é considerado potencialmente 

perigosos para a saúde humana devido à sua não absorção 

pelo organismo humano. Dentre os compostos presentes no 

petróleo, está o benzeno. No Brasil, as evidências científicas 

apontam a exposição ocupacional ao benzeno como uma das 

potenciais causas do aparecimento de alterações 

hematológicas, carcinogenicidade e genotoxicidade, mesmo 

em baixas concentrações (DANTAS et al.,2018). 

 A hematotoxicidade se manifesta principalmente pela 

diminuição das células sanguíneas, podendo resultar em 

diversas formas de queda no número dos elementos 

sanguíneos: anemia, leucopenia, plaquetopenia, ou das três 

séries em conjunto, na forma de pancitopenia. Estas alterações 

hematológicas, quando relacionadas ao benzeno, são 
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consideradas um indicador precoce de leucemia mieloide 

aguda e síndrome mielodisplásica (LMA e SMD), embora não 

constituam uma etapa necessária para o desenvolvimento 

dessas doenças. A pancitopenia acentuada pode constituir um 

quadro específico grave denominada aplasia de medula ou 

anemia aplástica (GOLDBAUM, COSTA; 2017). 

Naftaleno e metilnaftalenos: A intoxicação por esses 

compostos leva a sinais e sintomas como dor de cabeça, 

anemia, febre, convulsões, vômitos e problemas no fígado. 

 

 MICROPLÁSTICO: Os microplásticos são descritos 

como partículas de plástico de comprimento inferior a 5 mm e 

são consideradas a forma predominante de resíduos nos 

oceanos (COSTA et al., 2018) 

A presença de pequenos detritos de plásticos foi relatada 

pela primeira vez na literatura científica no início da década de 

1970, no ambiente marinho. Os resíduos plásticos maiores 

quando expostos no meio ambiente vão sofrendo sucessivas 

fragmentações e geram detritos de plásticos cada vez menores 

(MONTAGNER et al., 2018). 

Por possuírem superfície hidrofóbica, os microplásticos 

são como verdadeiras esponjas de contaminantes, pois 

acabam atraindo diversos tipos de poluentes químicos como 

metais pesados, pesticidas e outros diversos poluentes 

hidrofóbicos, principalmente Poluentes Orgânicos Persistentes 

(POP’s — derivados de pesticidas e químicos industriais), 

Pesticidas (DDT) e Bifenilos Policlorados (PCBs). Isso 

evidencia ainda mais o potencial dos microplásticos como fonte 

de contaminação para os organismos que os ingerem 

(OLIVATTO, 2018). Desse modo, como já citado anteriormente, 

além dos microplásticos trazerem prejuízos a fauna e flora 
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marinha, o homem também é significativamente afetado, pois 

se alimentam de animais marinhos e gera o efeito da 

magnificação trófica. Além disso, cabe destacar que existe a 

inalação constante desses resíduos, podendo trazer possíveis 

consequências - ainda desconhecidas - no futuro. 

Associado a esse degradante cenário, a poluição 

atmosférica também desenvolve intensos problemas à saúde 

humana. Esse fato se tornou mais preocupante com o 

desenvolvimento da sociedade moderna, de modo que as 

cidades passaram a crescer sem controle e sem conter os 

avanços da poluição e mudanças climáticas.  

É evidente que a poluição atmosférica também é, de fato, 

um caso de emergência em saúde. E foi justamente nesse 

sentido que pesquisadores da King’s College London (KCL) 

desenvolveram um trabalho em que se verificou a elevação do 

número de casos de infarto e derrame em situações de intensa 

poluição atmosférica. Foram constatados picos de internações 

hospitalares e consultas médicas em dias de alta contaminação 

do ar. Esse estudo demonstra a clara relação entre ataques 

cardíacos, derrames e doenças respiratórias e ar sujo. A 

poluição é um assassino silencioso, mas também deixa rastros. 

Para ter uma noção desse impacto no dia a dia, pesquisadores 

foram atrás das relações entre os índices de casos de infarto, 

derrame, asma e AVC, correlacionando-os com os dias em que 

os medidores detectaram poluição acima dos níveis permitidos.  

A conclusão é que, em nove cidades da Inglaterra, 

ocorreram 124 chamadas de emergência extras, no ano, por 

problemas cardíacos devido à poluição (HARVEY, 2019). 

As maiores vítimas da poluição atmosférica são as 

crianças e as gestantes. De acordo com um relatório divulgado 

em 2018 pela Unicef, a cidade mais poluída do mundo é Ulan 
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Bator, na Mongólia. Durante o inverno rigoroso, a ocorrência da 

inversão térmica faz com que o simples ato de respirar se torne 

um enorme risco à saúde. Essa realidade traz reflexos sociais 

importantes, tais como a reflexão, por parte da sociedade de 

locais extremamente afetados pela poluição, em ter ou não 

filhos em um ambiente em que as crianças são as mais afetadas 

pela contaminação do ar. Além disso, a incidência de abortos 

espontâneos no inverno é mais alta que no resto do ano. A cada 

1000 mulheres grávidas, 73 perdem o bebê na estação que 

possui uma maior poluição; enquanto que, na primavera, a 

média é de 23 abortos espontâneos para cada 1000 grávidas. 

Junto a tal contexto, os problemas respiratórios são observados 

a curto prazo (HEGARTY, 2019).  

No entanto, ao analisarmos esse embate de uma forma 

mais abrangente e pensando a longo prazo, os problemas 

serão mais graves, tais como por exemplo câncer de pulmão e 

outros tipos de câncer. O clima está mudando de forma 

totalmente imprevisível a ponto de ameaçar a permanência de 

muitas famílias nas regiões de picos de poluição. 

Se não resolvermos problemas como o tipo de 

combustível que usamos, a rápida e desorganizada 

urbanização e as mudanças climáticas, esse tipo de poluição 

que faz de Ulan Bator a cidade mais poluída do mundo pode se 

transformar em uma realidade em todo o mundo. 

Apesar da preocupação do mundo atual com o 

capitalismo, voltar as atenções para a questão ambiental não 

desencadeia retrocessos econômicos às nações. E isso é 

necessário estar na mente das autoridades para que esse 

embate seja enfrentado sob forma de uma governança global, 

tendo em vista a enorme urgência de mudança dessa realidade 

degradante. 
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CONCLUSÕES 

 

Mediante os levantamentos e discussões elaboradas 

nesse estudo, urge a alteração do cenário ambiental para a 

promoção de uma sadia qualidade de vida para as presentes e 

futuras gerações. Dentro desse contexto, como a poluição 

hídrica é uma maneira de veiculação de doenças, é necessário 

que os gestores públicos promovam melhorias no saneamento 

básico, como limpeza urbana, não só manejo de resíduos 

sólidos, mas também das águas pluviais urbanas e a drenagem, 

a fim de evitar o despejo inapropriado de resíduos sólidos e 

líquidos que possam trazer qualquer malefício à saúde da 

população e ao meio ambiente. Junto a isso, cabe à população 

se conscientizar em relação ao despejo de resíduos. Além 

disso, é fundamental a substituição do modelo de controle de 

pragas, tendo em vista que o uso de agrotóxicos de forma 

inapropriada e excessiva traz complicações à natureza e aos 

seres humanos. Essa mudança seria possível por intermédio do 

modelo do controle biológico, com objetivo de ocasionar o 

controle das pragas de forma mais eficiente e, ainda, sem 

ocasionar futuros problemas. 

Outrossim, a poluição atmosférica é um fator que acaba 

por contribuir para uma redução na qualidade de vida das 

pessoas, visto que pode favorecer a aparecimentos de doenças 

como infarto, derrame, asma e AVC. Portanto, é indispensável 

a gradual, mas efetiva transição da utilização de combustíveis 

derivados do petróleo para os derivados de biomassa 

renovável, os biocombustíveis, com objetivo de reduzir 

significativamente a emissões de gases poluentes ao meio 

ambiente e outras complicações para a qualidade de vida dos 

indivíduos.  
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Atrelado a isso, a poluição do solo pode acarretar 

prejuízos a vida do homem ou a espécies desejáveis, logo, é 

essencial, como já citado anteriormente, a prática adequada de 

destinação de resíduos sólidos, controle na aplicação de 

defensivos agrícolas e de fertilizantes, bem como execução de 

sistemas sanitários de destinação dos dejetos, no intuito de 

manter as condições pedológicas propícias ao convívio social e 

sustentável. 
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RESUMO: Cada dia mais novos poluentes ambientais são 
utilizados visando a comodidade humana e melhorias 
tecnológicas, no entanto podem funcionar como 
desreguladores endócrinos potentes alterando a saúde 
humana. Objetiva-se discorrer sobre os disruptores endócrinos 
e as alterações epigenéticas produzidas na saúde humana. 
Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, utilizando-se 
como Decs:  poluentes ambientais, disruptores endócrinos e 
saúde, sendo incluídos no estudo artigos completos, que 
trataram da temática, em português e inglês e excluídos 
resumos, materiais antigos e que não contivessem a linha de 
pesquisa, merecendo destaque 10 artigos dentro desse perfil 
que foram descritos. A falta de informação e o descrédito são 
barreiras de acesso a uma compreensão nítida das alterações 
significativas que os disruptores endócrinos podem causar no 
epigenoma humana transmissível a futuras gerações. 
 

Palavras-chave: Poluentes ambientais. Disruptores 

endócrinos. Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há diversos disruptores ou desreguladores endócrinos 

(DEs), sendo os poluentes ambientais os de maior frequência 

no meio ambiente, em maiores quantidades e diversas fontes 

contaminantes (SILVA, 2016). Diversas substâncias 

classificadas como DEs possuem configurações químicas 

diferentes, podendo serem naturais, como: estrogênios e 

sintéticas, como as moduladoras endócrinas, oriundas da 

indústria, tais como, policlorados de bifenilas e pesticidas, 

bisfenol A, entre outras. Tais moléculas alteram o eixo 

neuroendócrino humano, modificando significativamente sua 

regulação e genoma, podendo levar à infertilidade, abortos, 

endometriose, precocidade na puberdade e câncer de mama e 

endométrio, além de síndrome do ovário policístico, e outras 

(EDAES, RIBEIRO, SOUZA, 2018). Tais moléculas são 

denominadas como disruptores ou desreguladores endócrinos 

(DEs), definidos em 2012 pela Agência Europeia de Ambiente 

(EEA) como: “substâncias exógenas que causam efeitos 

adversos na saúde de um organismo intacto e sua 

descendência, resultantes de alterações na função endócrina” 

(PONTELLI; NUNES; OLIVEIRA, 2016).  

Com a percepção de Bila e Dezotti (2014), a presença 

dos desreguladores endócrinos na saúde humana está 

interligada desde a transição da urbanização. Sendo que o alto 

teor de tecido adiposo se torna mais elevado e encontrado em 

maior proporção  com a exposição ao meio ambiente, fazendo 

com que os níveis de hormônios naturais se tornem uma 

proporção menor comparada a influência do meio.E assim,a 

desregulação presente se concretiza a perda da homeostase 

dos hormônios esteroidais ,o que torna presente prejuízos á 
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diferenciação sexual proporcionando danos a fertilidade em 

virtude da inibição das enzimas específicas 

Os poluentes ambientais orgânicos dividem-se em: 

contaminantes emergentes, poluentes orgânicos resistentes e 

os alteradores/interferentes endócrinos. Dentre os emergentes, 

os DEs merecem atenção por interferirem a nível de sistema 

endócrino de seres humanos, tendo suas funções como 

agonistas ou antagonistas em uma via (SODRÉ, 2010).  

O Comitê Científico da Toxicidade, Ecotoxicidade e 

Ambiente consolidou a ideia de que determinados DEs induzem  

alterações drásticas na saúde humana, levando à câncer de 

testículo, de mama e de próstata, declínio das taxas de 

espermatozóides, deformidades dos órgãos reprodutivos e 

disfunção da tireoide e durante o período gestacional  o 

dietilestilbestrol (DES), utilizado como método contraceptivo e 

em terapias de reposição hormonal, estrogênio sintético é 

danoso tanto para a mãe quanto para o bebê, sendo que os 

bebês expostos aumentam as  anomalias genitais e 

malformações em espermatozoides (VALADARES; 

PFEILSTICKER, 2012) em virtude da potência e a contínua 

quantidade colocada no meio ambiente (CASTRO-CORREIA; 

FONTOURA, 2015).  

Nesse contexto, o bisfenol, por exemplo, relaciona-se 

com alterações humanas tanto de forma direta quanto indireta, 

podendo assim, ser consequência das ações antropológicas no 

ambiente diante dos DEs. Dentro dessa perspectiva a 

exposição e o modelo industrial ao transformar materiais 

sintéticos em meios alimentícios torna a saúde humana exposta 

a uma maior vulnerabilidade, provocando uma maior chance de 

acometimento endócrino, o que pode levar a uma disfunção 

metabólica em virtude das concentrações cumulativas de 

bisfenol que podem acarretar inúmeros malefícios à saúde 
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mental, como  estresse oxidativo, intensificando o acúmulo de 

radicais livres, além de alterações de ação negativa para a 

saúde reprodutiva humana por modificações endócrinas. 

(MERSHA et al., 2018). 

Objetiva-se com o presente estudo analisar a influência 

dos DEs na saúde humana. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de uma Revisão Integrativa de 

Literatura, cuja finalidade é sintetizar e analisar o conhecimento 

científico sobre o tema escolhido através da análise em seis 

etapas de elaboração do texto como um todo. (BOTELHO; 

CUNHA; MACEDO, 2011; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Tendo como base a identificação do problema foi 

formulada a seguinte pergunta norteadora: Os disruptores 

endócrinos têm a capacidade de alterarem o metabolismo 

podendo interferir na saúde humana? Logo em seguida foram 

previamente definidos os critérios de inclusão para seleção dos 

artigos: artigos completos em revistas nacionais e 

internacionais, indexados em base de dados eletrônicos, 

publicados em inglês e português, nos últimos cinco anos 

(período de 2014 a 2019) e excluídos artigos incompletos, 

repetidos, sem nexo com o tema. Foram utilizados para a busca 

científica os seguintes Descritores Controlados em Ciências da 
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Saúde (DeCS): “Poluentes ambientais’’ AND “Disruptores 

endócrinos’’ AND “Saúde”. 

Foi então realizada uma busca direta de dados nas 

principais bases científicas: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), U.S. National Library of Medicine and the 

National Institutes Health (PUBMED), Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), e Medline, no período de setembro a novembro 

de 2019. Foram encontrados, a partir dos DeCS, 191 

publicações que após aplicabilidade dos critérios de inclusão e 

exclusão, a amostra final foi constituída por 10 artigos conforme 

a Figura 1. E informações relevantes compiladas na forma de 

um quadro abordando os seguintes aspectos: autor(es)/ano, 

título do artigo, idioma, periódico, base de dados e resultados e 

categorizados os dados de acordo com os riscos inerentes a 

exposição a tais agentes e possíveis doenças metabólicas. 
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Figura 1. Passos da revisão Integrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria, 2019. 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Definição dos Decs:“Poluentes ambientais’’ AND 

“Disruptores endócrinos’’ AND “Saúde”. 

Artigos Encontrados (N=191) 

Artigos selecionados 

LILACS (N=50) 

BVS (N=36) 

Medline (N=39) 

Aplicação dos 

critérios de inclusão 

e exclusão 

Artigos (N=10) 

Estudos 

selecionados após 

leitura 

Scielo (N=66) 
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DISRUPTORES E A SAÚDE HUMANA 

  

 A nível dos sistemas corporais humanos algumas 

alterações metabólicas podem ocorrer em virtude da exposição 

aos Des, conforme pode ser visualizado nas Tabelas 1 e 2, em 

que estão compilados as principais conclusões e os riscos 

inerentes à tal exposição. 

   

Tabela 1. Doenças metabólicas e a relação com os DEs  

AUTOR  ANO 
TIPO DE 
ESTUDO 

Conclusões  
TIPO DE 

DOCUMEN
TO 

EDAES; 
RIBEIRO; 
SOUZA; 

2018 
Revisão 

bibliográfic
a 

O BPA traz 
alterações tanto 

na saúde 
humana quanto 

no meio 
ambiente 

 Artigo 

BARROS et 
al. 

2019 
Revisão 

bibliográfic
a 

Exposição de 
DEs causou 

envelhecimento 
precoce, fadiga 

adrenal e 
alterações 

histopatológicas 
das glândulas 

suprarrenais em 
cobaias  

 Artigo 

RIVOLLIER 
et al. 

2018 
Revisão 

sistemátic
a 

Relação entre 
exposição aos 

DEs e 
surgimento de 

distúrbios 
neurológicos 

 ARTIGO 

 2018 
Revisão 
narrativa  

A obesidade tem 
relação com a 

 Artigo 
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ZANETTI; 
CARVALHO; 
JAMAR 

exposição aos 
DEs, sobretudo o 

BPA pelo 
aumento da 
produção de 
embalagens 

plásticas 
 

ERNST et al. 2019 
Estudo de 

coorte 

A exposição a 
substâncias 

perfluoroalquil 
durante o pré-

natal está 
associado a 

alterações no 
desenvolvimento 

puberal . 
 

 Artigo 

BROWN et 
al. 

2019 

Estudo 
observacio

nal 
longitudina

l 

Embora a perda 
de peso após a 

cirurgia bariátrica 
seja considerada 

positiva, a 
liberação e 

redistribuição de 
poluentes 
orgânicos 

persistentes para 
órgãos ricos em 

lipídios requerem 
mais 

investigações . 
 

 Artigo 

      

ZHANG et al. 2018 
Estudo de 

caso 
controle 

A exposição ao 
cádmio e os 
genótipos 

variantes do 
CLOCK estão 

 Artigo 
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associados ao 
risco de câncer 
de tireóide e à 
gravidade do 

tumor. 
 

DI NISIO et 
al. 

2019 
Estudo 

transversal 

Há um risco 
aumentado de 

osteoporose em 
homens jovens 

expostos a  
substâncias 

perfluoroalquil 

 Artigo 

      

BANSAL et 
al. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARDENAS 
et al. 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019 

Estudo de 
caso 

controle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo de 
coorte 

prospectiv
o 
 
 

Análises de 
amniócitos 

identificaram 
alterações na 

expressão 
gênica nas vias 
associadas a 

doenças 
metabólicas  e 

regiões de 
metilação  

diferencial com 
potenciais 
funções 

reguladoras 
distais 

 
 

Associação entre 
substâncias 

perfluoroalquil e 
poliflouroaquil 

está associado a 
diabetes e 

 

Artigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 
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doenças 
microvasculares. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

Tabela 2. Riscos da exposição aos DEs 

Categorização - Exposição aos Des e possíveis riscos 

AUTOR, ANO Resultados     

RIVOLLIER et 
al., 2018 

transtorno do espectro autista, déficit 
de atenção e hiperatividade, atraso 

global do desenvolvimento, deficiência 
intelectual, distúrbios da comunicação 

e distúrbios não especificados no 
desenvolvimento neurológico. 

 

    

EDAES; 
RIBEIRO; 
SOUZA, 2019 

distúrbios como ginecomastia, 
transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade, infertilidade, síndrome 
do ovário policístico, diabetes, 

obesidade, puberdade precoce e 
neoplasias. Em animais selvagens ele 

age como agente teratogênico 

    

      

ERNST et al., 
2019 

menor idade média no marcador no 
início da puberdade. 

    

      

BROWN et al., 
2019 

níveis aumentados de bifenilos 
policlorados, pesticidas 

organoclorados e éteres difenil 
polibromados estão associados à 

perda de peso 

    

      

ZHANG et al., 
2018 

câncer de tireoide, sobretudo, os 
portadores do genótipo TT.  Além 
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disso, a exposição ao cádmio 
encontra-se associado a uma 

gravidade mais elevada do tumor. 

      

DI NISIO et al., 
2019 
 
 
BANSAL et al. 
2019 
 
 
 
 
 
CARDENAS et 
al., 2019 

 menor índice de rigidez óssea e risco 
médio-alto de fratura em pacientes 

jovens. 
 

os amniócitos masculinos 
apresentaram 101 genes com 
expressão alterada, com 
enriquecimento de vias para disfunção 
hepática, sinalização de colágeno e 
adipogênese. Trinta e seis regiões 
diferencialmente metiladas foram 
identificadas em amniócitos expostos 
ao disruptor endócrino e quatorze em 
amniócitos femininos. 
. 
aumento no risco de desenvolvimento 
de diabetes e de doenças 
microvasculares. 

    

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 As substâncias classificadas como DEs, incluindo 

substâncias naturais e sintéticas, usadas ou produzidas para 

uma infinidade de finalidades podem ser agrupadas em duas 

classes: 1. substâncias sintéticas - utilizadas na agricultura e 

seus subprodutos, como pesticidas, herbicidas, fungicidas e 

moluscicidas; utilizadas nas indústrias e seus subprodutos, 

como dioxinas, PCB, alquilfenóis e seus subprodutos, HAP, 

ftalatos, bisfenol ametais pesados, entre outros; compostos 

farmacêuticos, como os estrogênios sintéticos - DES e 17a-

etinilestradiol e, 2. substâncias naturais - fitoestrogênios, tais 

como, genisteína e metaresinol e estrogênios naturais 17b-

estradiol, estrona e estriol. Tendo como consideração o 
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desenvolvimento hormonal do corpo humano, e de forma 

particular, se torna invasivo a presença de substâncias 

químicas para a corroboração da disfunção hormonal  em 

virtude da presença de surfactantes, halogenados, 

organometálicos, tendo assim, uma desregulação endócrina, 

ficando mais propício a alteração de sistema hipotalâmica-

hipofisária, enaltecendo  o descontrole  do nosso sistema com 

a relação dos componentes bioquímicos das vias naturais, 

como ar e água, sendo meios de propagação para concretizar 

uma alteração metabólica ou sistêmica no organismo humano 

(OLIVEIRA, 2008). 

 Com a Revolução Industrial, a urbanização se tornou 

prevalente, e consequentemente, os produtos industrializados 

como os agrotóxicos se tornou presente, irradiando a 

prevalência destes nos anos atuais. Dessa forma, o descontrole 

endócrino, obesidade e a constante prevalência de mazelas 

como neoplasias, má formação das gônadas e alterações 

comportamentais reprodutivas perseguem a vida cotidiana da 

população. Com a mesma concepção, o uso exacerbante de 

agrotóxicos ,traz consequências para as fontes naturais, como 

poluição de rios, devido a ação do homem no sistema 

capitalista, e com isso a prática agrícola proporciona efeitos 

negativos ao sistema endócrino em função do metabolismo 

devido o desenvolvimento de doenças em consequência  da 

alteração da cadeia trófica dos seres vivos, proporcionando um 

ciclo vicioso e prejudicial a massa populacional como um todo 

(PAULE, 2012). 

 De forma perceptível a presença de perturbadores 

endócrinos (PE), se torna um fator avaliativo de distúrbios do 

sistema endócrino, que quando tem interação com os 

receptores hormonais ,há uma alteração da resposta natural no 

organismo, e que irá implicar uma nova resposta hormonal de 
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forma alterada, com essa visão os efeitos, desses pode ser 

submetido a ação no sítio de ligação hormonal de forma 

agonista, em que este vai mimetizar a ação do hormônio 

endógeno ou antagonista, em que se torna um receptor 

hormonal específico sendo bloqueado por outra substância  dos 

PEs em relação a saúde humana. Dessa forma, os DEs 

presentes, podem interferir a produção de hormônios até a sua 

excreção e biotransformação, sendo propício o 

desencadeamento de respostas adversas além da alteração da 

função celular, em que a presença de  substâncias químicas 

tornam-se análogas ao hormônio esteroide estrogênico 17β-

estradiol, e que as substâncias ligam-se ao receptor do 

hormônio estrogênico proporcionado respostas agonistas ou 

antagonistas (MORAES, 2008). 

 Com a mesma percepção, inúmeras mazelas relacionadas 

com o uso ou contato com DEs, e a interferência na saúde 

humana, sobretudo do ponto de vista endócrino, de forma bem 

específica, há um nítido descontrole hormonal em 

consequência dessa exposição, como por exemplo em doenças 

crônicas como a diabetes e a hipertensão. E com isso, 

sobretudo o gênero feminino possui uma maior vulnerabilidade 

e risco em patologias fisiológicas que envolvam reprodução e 

metabolismo, em que há uma relação endógena direta com os 

receptores estrogênicos, e assim proporcionar uma disfunção 

do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), o que aumenta 

a probabilidade de desenvolvimento da síndrome do ovário 

policístico. Entretanto, no gênero masculino também se vê 

tamanha perturbação endócrina caudada com o uso ou contato 

com DEs, pois pode desencadear ginecomastia, em 

consequência da alteração dos níveis de estrógeno, bem como 

de testosterona, além de poder causar déficit de atenção e 

hiperatividade em decorrência de alterações significativas das 
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vias de sinalização serotoninérgica e das próprias 

catecolaminas (NAAFS, 2017). 

 O comprometimento da saúde humana e os resultados na 

sociedade contemporânea da exposição dos DEs são expostos 

cada vez mais. Também se torna evidente o aumento de 

doenças mentais na população, todas elas relacionadas à vias 

metabólicas intracelulares desreguladas, à alterações na 

regulação e modulação endócrina corporal, cujo ponto de 

causalidade apontam para uma crescente exposição aos DEs, 

levando a um aumento do estresse oxidativo, desenvolvido em 

ambientes de estresse, preocupações e a rotina 

sobrecarregada no cotidiano. 

 Dessa forma, tornam-se necessárias estratégias de 

promoção a saúde, que resguardem a população de sofrerem 

riscos inerentes a exposição aos DEs, como na obesidade, 

hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, e até mesmo 

evitar que gatilhos/fatores possam desencadear doenças 

cancerígenas, totalmente interligadas à uma disfunção 

metabólica, sendo esta, diretamente relacionada a esse campo 

de conhecimento científico (SHAFEI, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Deveras é imprescindível compreender que os Des são 

causadores de alterações significativas no metabolismo 

humano, com modificações severas na epigenética da 

população, resultando em um desequilíbrio homeostático 

transferível a gerações futuras.  

Devido a tamanha severidade interna causada pelos DEs 

aos sistemas corporais a partir do comprometimento 

morfofuncional, bioquímico e de desregulação hormonal 
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almeja-se que o acesso a informações torne as pessoas mais 

conscientes sobre o uso de determinados agentes 

desreguladores do metabolismo, bem como se tornam 

necessários mais estudos aprofundados nesse campo do 

conhecimento a fim de elucidar todas as alterações bioquímicas 

e morfofisiológicas da exposição aos DEs, e com isso servir 

como mecanismo de promoção a saúde humana. 
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RESUMO: O projeto Promoção de saúde para as mulheres 
privadas de liberdade: uma proposta interdisciplinar, mediante 
os desafios e fragilidades presentes no cárcere, surge com o 
objetivo de promover ações de saúde, ressocialização e 
ressignificação de vidas. Nesse ínterim, observou-se a 
necessidade da implementação de uma horta orgânica e 
medicinal que possibilitasse melhorias na vivência do âmbito 
prisional frente as dificuldades de acessibilidade de 
medicamentos e de variabilidade alimentícia. Assim, buscou-se 
desenvolver ações que integrassem o cuidado em saúde e 
cuidado ambiental, valorizando as trocas dos conhecimentos 
científicos e populares, e propiciando um ambiente de 
conscientização e cuidado. Diante disso, objetiva-se 
disseminar vivências entrelaçadas à implementação de uma 
horta em um presídio feminino. O presente estudo trata-se de 
um relato de experiência, a partir da vivência de discentes 
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participantes de um projeto de extensão da ETS/ UFPB, 
desenvolvido em uma penitenciária feminina em João Pessoa-
PB. No processo de execução das ações foram realizadas a 
implantação de horta, bem como o uso de metodologias ativas, 
como rodas de conversa, dinâmicas participativas e 
entrevistas, utilizando-se de tecnologias leves no cuidado em 
saúde e das competências relacionais. Desse modo, o projeto 
promoveu um impacto positivo na saúde, nas relações 
interpessoais e na transformação ambiental do cárcere, 
mediante a sensibilização das mulheres para unirem-se e 
transformarem o meio em que vivem, cultivando sementes de 
esperança.  
Palavras-chave: Educação infantil. Alimentação saudável. 
Atividade física.  
  

INTRODUÇÃO  

  

As mulheres privadas de liberdade apresentam-se com grau de 

vulnerabilidade social muito elevada devido à falta de 

acompanhamento sistemático, de orientação e de estímulo que 

vise resgatar o autocuidado e a autoestima, assim como a falta 

de práticas educativas em saúde no ambiente prisional. 

(ARAÚJO et al., 2017).   

Mediante a magnitude do problema do crescimento da 

população carcerária e a precarização de seus direitos básicos, 

necessita-se de uma atenção voltada às necessidades 

específicas, muitas vezes desassistidas pelo poder público e 

pela sociedade, bem como investir em soluções mais 

adequadas, com alternativas transformadoras e humanizadas, 

realizando programas de educação em saúde, para que de 

fato, se promova uma real ressocialização e reinserção desse 

indivíduo à sociedade.  
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Ante o exposto, emerge o projeto Promoção de saúde para 

mulheres privadas de liberdade: uma proposta interdisciplinar, 

para promover cidadania, ressocialização e ações de 

promoção de saúde e prevenção de agravos bem como para 

construir saberes, hábitos saudáveis que agregam valor e 

qualidade de vida (SOUZA; PINHEIRO, 2017).   

A extensão universitária, possibilita vincular a teoria com a 

prática na comunidade, considerando a realidade e 

compreendendo a necessidade de promover uma atenção 

integral à saúde da população, em destaque, a prisional. Além 

disso, possibilita a integração da tríade: ensino, pesquisa e 

extensão, que respectivamente, possibilita o embasamento, o 

aprofundamento cientifico e o acesso para as realidades 

sociais.  

Dessa forma, foi realizado ações de promoção de saúde, 

educação e cidadania, enfatizando a valorização do ser 

humano, partindo do princípio que toda pessoa é maior que 

seus desacertos, e desvelando as histórias de vida e contextos 

que cada pessoa privada de liberdade carrega consigo, visando 

assim, novas perspectivas para o futuro. (COSTA; SILVA, 

2018; SILVA; OLIVEIRA, 2016).   

A ressocialização é um processo no qual o indivíduo é 

preparado para o retorno a sociedade, e essa preparação 

deveria denotar mudanças, reflexões e conscientizações sobre 

direitos e deveres na vida social, bem como e novos caminhos 

a percorrer. Assim, para a efetivação da ressocialização faz-se 

necessário a promoção de ações no cárcere, que possibilitem 

o aprendizado, a autoconfiança e o desenvolvimento de 

habilidades e potencialidades, promovendo assim seu retorno 

de maneira salutar à sociedade.   
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“Ressocializar é promover condições que possam 

reintegrar o preso à sociedade e que faça com 

que ele compreenda as razões que fizeram 

praticar tais atos, concedendo uma oportunidade 

de mudança” (SAMPAIO; SILVESTRE;  
ALVARENGA, 2018).  

Desse modo, o projeto busca difundir conhecimento sobre 

questões de saúde humana a partir de eixos temáticos, a saber: 

educação, cidadania, saúde e em destaque, meio ambiente. 

Entre as diversas problemáticas encontradas no cárcere, 

destaca-se a fragilidade da alimentação, pois a mesma é pobre 

em nutrientes e rica em sódio e açúcar, e do acesso aos 

medicamentos.  

Assim emerge uma proposta de implementação de uma horta 

orgânica e medicinal no ambiente prisional para promover 

saúde de forma alternativa e efetiva, assim como espaços de 

construção e reflexão sobre o sentido do viver, a 

ressignificação da realidade, e o desenvolvimento de boas 

relações interpessoais. 

 Segundo Souza (2017), as hortas compõem uma política 

pública exitosa contemplando a tríade da sustentabilidade, com 

contribuições ambientais, sociais, econômicas, pessoais e 

fisiológicas e psíquicas. A horta orgânica e medicinal é um 

espaço de promoção de vida e saúde, de hábitos mais 

saudáveis, de consciência ambiental, bem como de reflexão e 

de aprendizado, em que pela utilização de competências 

relacionais e das tecnologias leves do cuidado em saúde é 

possível promover com sensibilidade, diligência, competência 

e compromisso, o processo de ressocialização dessas 

mulheres, ao devotar um cuidado por meio do cultivar. 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou disseminar as 

vivências extensionistas entrelaçadas à implementação de 
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uma horta em um presídio feminino junto às reeducandas, para 

o alcance do cuidado em saúde, da promoção da cidadania e 

da ressocialização.  

  

MATERIAIS E MÉTODO  

  

O presente estudo, trata-se de um relato de experiência, a partir 

da vivência de discentes participantes do projeto de extensão 

Promoção de saúde para mulheres privadas de liberdade: uma 

proposta interdisciplinar, vinculado à Escola Técnica de Saúde, 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), desenvolvido na 

Penitenciária de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão, 

situada no município de João Pessoa-PB. A escolha desse 

local para atuação ocorreu em virtude de se tratar de um 

ambiente de alta vulnerabilidade social e fragilização no que 

concerne à saúde humana e ambiental.   

As ações no cárcere contaram com um grupo de reeducandas 

elegidas pela direção do presídio, como protagonistas desse 

processo, e com a participação de uma equipe inter e 

multidisciplinar, composta por discentes, coordenadores e 

profissionais voluntários. Com intuito de concretizar os 

processos de implementação, foi realizado um planejamento 

estratégico com a participação de todos os atores envolvidos, 

para desenvolver a implementação da horta. Dessa maneira, 

foi levantado, discutido e inaugurado o projeto, dando 

seguimento para a limpeza e preparação do solo, pintura de 

seis canteiros, o transplante de mudas, o cultivo e a 

manutenção da horta.   

Nesse processo, foi valorizado e evidenciado as demandas 

apresentadas pelas reeducandas, bem como seus 
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conhecimentos, experiências, propostas e ideias. Os materiais 

utilizados incluíram: enxada, regadores, baldes, trinchas, tintas, 

corantes, vassoura, mangueira, rastelo e mudas.  

A estratégia metodológica utilizada, foi realizada através de 

metodologias ativas como rodas de conversa e atividades 

dinâmicas e participativas nas seguintes temáticas: o impacto 

e benefícios da horta no para si e para o cárcere, o cultivo da 

esperança e a ressignificação de vidas.   

No processo de convivência, destaca-se o uso de 

competências relacionais, a saber: a comunicação, a empatia, 

o comprometimento, a responsabilização, a sensibilidade e o 

reconhecimento das capacidades/ potencialidades; e o uso de 

tecnologias leves no cuidado em saúde: a escuta qualificada, o 

acolhimento e o estabelecimento de vínculo.  

Mediante o encontro dos extensionistas com as mulheres 

privadas de liberdade, estas ferramentas, possibilitam devotar 

um cuidado singular, humanizado, responsável e sensível, 

compreendendo que é necessário zelo e diligência ao tocar na 

vida do outro, em que esse toque possibilite um holding 

(amparo), sabendo que muitas dessas mulheres carregam 

consigo marcas de violência em suas histórias de vida.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Para a implantação da horta no cárcere, foram realizadas 

visitas pela equipe nas quais os extensionistas vivenciaram em 

ato, a realidade prisional, compreendendo suas condições 

socioambientais, fragilidades, potencialidades, seus atores e 

seu cenário e contexto. Foi identificado o local propício para o 
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cultivo da horta, enxergando em canteiros abandonados um 

espaço de potência e de vida.  

Após apoio da coordenação do presídio e seleção das 

reeducandas participantes, iniciamos o planejamento 

estratégico, levantando ideias e demarcando os passos do 

processo de implantação. Além disso, esse primeiro momento 

marcou um ponto muito relevante, pois ali foi iniciado o 

estabelecimento do vínculo, a aproximação, o acolhimento, o 

conhecimento do outro e a valorização das atuações das 

mulheres privadas de liberdade. 

Vale ressaltar que ao criar um espaço de receptividade e 

atenção, e um olhar que acredita no potencial e capacidades 

de cada mulher presente, que não a enxerga de forma limitada 

e a partir de seus crimes, mas vê além, enxergando a pessoa 

como um todo, e destacando as virtudes que cada uma possui, 

possibilitou a abertura das reeducandas e iniciou um processo 

de mudança de olhar das mesmas para si.  

 

Figura 1. Atores envolvidos: reeducandas, acadêmicos e 

professionais  

  
Fonte: Adriano, 2019.  
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 No segundo momento, foi realizado a limpeza dos 

canteiros, objetivando preparar para o plantio. Nesse espaço, 

há um encontro consigo, com o outro e com meio ambiente, 

através de um fio condutor que os une: a busca de 

transformação.   

Partindo do pressuposto que os seres humanos se envolvem 

em comunicações contínuas entre si, com o outro e com o 

ambiente, infere-se que a interação com o meio e com os 

outros que vivenciam os mesmos espaços e questões de saúde 

similares, resultam em transformações singulares e plurais  

Dessa maneira, um espaço antes inapropriado, vai aos poucos 

se transformando em um ambiente propício para o cultivo, e 

assim ocorre o mesmo com as pessoas que participam desse 

processo, pois ao contemplar esta construção, pode fitar com 

esperança o seu trajeto pessoal de vida, compreendendo que 

ao retirar o que não é interessante e interfere no crescimento 

de boas sementes, pode-se recomeçar a ressiginificação de 

seu viver. (FERIGATO; SILVA; LOURENÇO, 2016).  

Esse processo possibilitou um ambiente pedagógico, de 

arte, criatividade, expressão, habilidades, exteriorização de 

sentimentos, trabalho em equipe e comunicação. Vale ressaltar 

que a arte possibilita traduzir a subjetividade do sujeito em algo 

estético e visual, desvelando o Belo contido em si. Essa 

construção baseia-se em transformar ideias e concretizá-las, 

ampliar os limites, sonhar, criar, viver e reviver. 
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Figura 2.  Início das atividades: preparação dos canteiros e o 

trabalho em conjunto    

 
Fonte: Adriano, 2019.  
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Figura 3. Pintura dos canteiros: a arte como promotora de vida 

e da experiência com o Belo   

  
Fonte: Adriano, 2019.  

A arte como metodologia educativa em saúde 

proporciona uma rica experiência e gera grandes impactos 

biopsicosocioespirituais, desvelando-se como uma prática a 

princípio singela, mas de uma profundidade ímpar, pois as 

expressões artísticas trazem à tona as expressões autênticas e 

genuínas, bem como sentimentos únicos. A arte desperta 

sonhos e aspirações e promove o bem-estar e a autoestima, 

por apenas promover a liberdade para expressar-se. 

  O terceiro momento foi dedicado para o inaugurar do 

plantio, em que houve um planejamento para seleção de 

hortaliças e plantas medicinais, considerando as fragilidades 
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nutricionais e as enfermidades prevalentes no cárcere. Nesse 

processo, notou-se o diálogo como instrumento de abertura 

para as trocas entre os diferentes saberes, práticas e 

experiências. (ARAÚJO; ALEXANDRE; SANTOS, 2008).  

    

Figura 4. Cultivo das plantas  

  
Fonte: Adriano, 2019.  

Ante o exposto, notou-se a valorização da dimensão da 

experiência, entrelaçado ao processo da implantação, pois ali 

se encontravam histórias de vidas e recordações de memórias 

significativas, dores e feridas, sonhos e esperança, tornando-
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se assim, um solo fecundo e propício para a promoção de vida, 

de cuidado sensível e humanizado, de respeito e de 

valorização. 

No grupo, existe o processo de estar, de sentir, de 

pensar e viver o mundo. Assim, urge a presença de aspectos 

básicos que componham esse ambiente sendo eles: a 

cidadania, a moral e ética e os direitos humanos que compõem 

o respeito à dignidade de cada um. Isso nos interpela a 

aumentar as nossas competências individuais e nos dedicar 

para promover de fato qualidade de vida para os usuários. 

Nesse ínterim, percebe-se a relevância das tecnologias 

leves, tão essenciais e imprescindíveis, que se efetua não 

apenas no proporcionar o acolhimento, a escuta qualificada e 

o estabelecimento de vínculo, mas no modo de realizar essas 

tecnologias, pois ao tocarmos no outro e em sua história é 

necessário sensibilidade, diligência, atenção e cordialidade 

para de fato tecemos com fio de ouro um processo salutar para 

as mulheres privadas de liberdade.  

Partindo do pressuposto que as vivências permitiram 

compreender as histórias de vidas das mulheres, que se 

cruzam com as nossas, desenvolveu-se o aspecto de 

horizontalidade, demostrando como é imprescindível olhá-las 

nos olhos com sensibilidade e cuidado, e vê-las além, pois 

esse encontro reverbera tanto nos extensionistas como em 

cada uma das mulheres. Entre alguns elementos potenciais 

supracitados nos colóquios com as mulheres, estavam a 

Espiritualidade, que demonstrava dar sentido a suas vivências, 

como auxiliar a trilhar o seu cotidiano, com fé, resiliência, 

coragem, amor e esperança.  

Nota-se então, o preparo de uma terra, a retirada de 

ervas daninhas e pedras, o plantio de boas sementes e a 
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contínua missão de cuidar e cultivar desse jardim, em um 

significado mais profundo.   

 Por fim, em consonância ao processo de implantação 

da horta foram abordadas as seguintes temáticas para as 

reeducandas: o impacto e significado da horta no cárcere, a 

relevância do autocuidado, o cultivo da esperança e a 

ressignificação de vidas.  

  

Figura 4. O entrelaçar de histórias de vidas e o cultivar:  

narrativas pessoais acerca de vivências singulares e plurais 

  
 Fonte: Adriano, 2019.  

 

  Nesse âmbito, é perceptível a contribuição das ações 

extra acadêmicas, pois o projeto proporcionou experiências 

que possibilitaram um olhar mais ampliado sobre os desafios 

que as mulheres privadas de liberdade vivenciam, e as 

estratégicas efetivas que podem contribuir para a melhoria das 
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condições de vida, na tentativa de possibilitar o acesso a 

saúde, a saber: à alimentação saudável e aos fitoterápicos no 

sistema prisional. 

 

Figura 5. Cuidado de si, do outro e do meio ambiente 

  
Fonte: Adriano, 2019.  

   Vale ressaltar que a experiência em ser ator no seu 

próprio processo de saúde gera satisfação e crescimento 

humano, pois mediante a prática do cultivo, ocorre a reflexão 
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sobre a corresponsabilização do cuidado consigo, com o outro 

e com o meio. Dessa forma, as reeducandas podem aproveitar 

de uma alimentação saudável, da ingestão de um fitoterápico, 

de um ambiente mais harmonioso, e de uma mudança pessoal 

partindo de seu envolvimento com cultivo, nesse processo de 

criação e construção singular e plural. (THEISEN, 2015).  

  

CONCLUSÕES   

  

A implantação da horta no cárcere, demonstrou ser de grande 

relevância social pois desenvolveu alternativas efetivas 

mediante as fragilidades ambiente prisional acerca da 

alimentação saudável, do acesso a remédios, do usufruto de 

espaços esquecidos e precários, e das tênues relações 

interpessoais. Além do mais, possibilitou a ressocialização por 

meio da compreensão que para um processo de reinserção 

social, é necessário possibilitar oportunidades para que as 

pessoas possam, por meio da reflexão, reorientar suas vidas, 

em um caminho direcionado para o amor.  

Nesse ínterim, o projeto possibilitou aos extensionistas, 

ultrapassar os muros da Universidade e do cárcere, mergulhar 

numa realidade social para além da teoria, pôr-se diante das 

mulheres privadas de liberdade, abandonar conceitos prévios 

e estar dispostos a possuir um olhar singular para essas 

mulheres, considerando suas histórias de vida, contextos, 

aspirações, potencialidades e fragilidades. 

 Mediante a compreensão de que o que muda a sociedade são 

a Fé, a Saúde e a Educação, a cada ação onde as reeducandas 

em suas celas esperavam algo que pudesse mudar suas vidas, 

ao serem chamadas para as ações, gerava-se pequenas 
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sementes de esperança, partindo do princípio de que o amor é 

o diferencial e a base para cada ação e para a criação de novas 

perspectivas de vida, sendo assim, uma atividade restauradora 

e transformadora. Não podemos deixar de acreditar que o ser 

humano é bom, e precisamos ir além, olha-los nos olhos com 

fé e sensibilidade e dar-lhe a mão, para que possa se erguer. 

Ninguém é irrecuperável e o Amor nunca fracassa.   

Nesse ínterim, o projeto viabilizou aos discentes a 

experienciarem a riqueza das trocas de saberes científicos e 

populares, a possuírem uma consciência ambiental e cidadã, e 

a desenvolverem o uso de tecnologias leves do cuidado em 

saúde e das competências relacionais ao promover espaços de 

acolhimento, escuta qualificada e compromisso, permitindo 

dessa forma construir e reconstruir caminhos de vida   

Para as mulheres privadas de liberdade, a implantação da horta 

promoveu o cuidado biopsicosocioespiritual, em destaque o 

cuidado ambiental e nutricional, por meio do cultivo de 

hortaliças e de plantas medicinais que auxiliam no combate a 

algumas doenças que estão presentes no cárcere e acometem 

as reeducandas, contribuindo na melhoria da qualidade de vida 

mediante a possibilidade de acesso a fitoterápicos e a uma 

alimentação mais saudável e variada, de baixo custo e sem uso 

de agrotóxicos e fertilizantes químicos.   

Vale ressaltar que as ações incentivaram a melhoria das 

relações interpessoais, a partir do momento que as mulheres 

perceberam as necessidades individuais e coletivas e uniram-

se para modificar o meio em que vivem; bem como suscitou 

reflexões acerca do autocuidado, despertando recomeços, 

sentimentos de esperança e de corresponsabilização no cultivo 

da própria vida.   
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Em suma, infere-se que o cuidado com o meio ambiente, 

reverbera no autocuidado, e vice-versa, sendo indubitável a 

interface e interdependência do cuidado em saúde e do 

cuidado ambiental, e de como esses elementos em conjunto 

promovem qualidade e sentido de vida e bem-estar, 

revitalizando: o espaço físico com a implementação da horta; a 

dimensão biológica, com a possibilidade de alimentos 

saudáveis e fitoterápicos; a dimensão social, com os 

estreitamentos de laços; e a dimensão psicoespiritual, ao 

reverberar questões existenciais e de promoção de vida.   
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RESUMO: Objetivou-se verificar a incidência de acidentes 
ofídicos atendidos no Hospital de Trauma de Campina 
Grande/PB e notificadas pelo CIATOX(Centro de Assistência 
Toxicológica), localizado no referido hospital buscando 
contribuir para um maior conhecimento do comportamento 
desses agravos. Trata-se de uma pesquisa transversal 
descritiva, de abordagem quantitativa, realizada no período de 
janeiro a dezembro do ano de 2016, onde foram notificados 255 
casos de acidentes ofídicos, contabilizando 87 municípios 
paraibanos. Os perfis epidemiológicos dos acidentes ofídicos 
revelam maior número de casos do sexo masculino, com faixa 
etária entre 41 e 50 anos. Os meses em que ocorreu maior 
índice de acidentes foram maio e junho somando um percentual 
de 28%. A região geográfica com maior número de casos de 
acidentes ofídicos foi a microrregião de Campina Grande, 
correspondendo a 16% dos casos notificados no período em 
analise. A maioria dos indivíduos que deram entrada na referida 
instituição, apresentaram tempo entre 3 e 6h após o evento e o 
diagnóstico médico, correspondendo a 33,3% dos casos. A 
maioria das notificações registradas se classifica como grau 
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leve com 61,6%. Os casos que evoluíram para a cura foram de 
99,06% e apenas 0,4% evoluíram para o óbito. Espera-se que 
os resultados obtidos sirvam de estímulo para a realização de 
outras pesquisas que possam complementar e confirmar o 
conhecimento alcançado. 
  

Palavras-chave:Acidentes ofídicos. Saúde Pública. Agravos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Animais peçonhentos são aqueles que possuem 

glândulas produtoras de veneno ou substâncias tóxicas, além 

de aparelho especializado, por onde o veneno é inoculado 

(BRASIL, 2008). Os acidentes ofídicos comfiguram-se como um 

importante problema de Saúde Pública, especialmente em 

países tropicais, por conta da alta frequência com que ocorrem 

e pela significativa letalidade que ocasionam (MISE; LIRA-DA-

SILVA; CARVALHO, 2007. MORENO et al, 2005). No Brasil, 

tais ocorrências tornaram-se agravos de notificação obrigatória 

a partir do ano de 1986, o que vem permitindo uma melhor 

compreensão de sua epidemiologia. Estudos epidemiológicos 

dos acidentes ofídicos são importantes para além de conhecer 

o comportamento do evento,mas também paraauxiliar 

profissionais e serviços de saúde em prover melhores 

condições de atendimento e tratamento aos acidentados, 

reduzindo, dessa forma, a gravidade e a letalidade que esses 

acidentes podem provocar (LIMA; CAMPOS; RIBEIRO, 2009).  

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2017), ocorrem cerca de 25 mil acidentes ofídicos por 

ano, com aproximadamente 115 óbitos anuais. Observa-se que 

esses agravos não se encontram geograficamente localizados 

em áreas especificas, mas por todo o território, tendo sido 
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notificados casos em todas as Regiões e Estados brasileiros. O 

coeficiente médio de incidência de acidentes no país, em 2008, 

foi de 13,8 acidentes/100 mil habitantes, sendo a Região Norte 

a de maior ocorrência (52 acidentes/100 mil hab.), enquanto a 

região Nordeste apresentou a terceira maior ocorrência (13 

acidentes/100 mil hab.) e o Sudeste, a menor do país (8 

acidentes/100 mil hab.). Em relação aos países da América do 

Sul, o Brasil é o que apresenta o maior número de casos por 

ano. 

A mortalidade dos acidentados difere nas diversas 

localidades do mundo. No Brasil, situa-se em torno de 0,45%. 

Na Europa, Estados Unidos da América e Canadá, os acidentes 

ofídicos são relativamente raros. Já no continente africano, a 

incidência de acidentes ofídicos é subestimada, por não se 

contar com um sistema de notificação preciso. Na Ásia, 

principalmente na Índia, na Birmânia e no Paquistão, o ofidismo 

provoca entre 25 mil a 35 mil óbitos por ano. No Japão, a 

incidência é de cerca de 1/100 mil hab. e a letalidade é menor 

que 1,0%. (SARAIVA et al, 2012). 

Existem em todo o mundo aproximadamente 3 mil 

espécies de serpentes, das quais 10 a 14% são consideradas 

peçonhentas. O território brasileiro conta, de forma catalogada, 

com 256 espécies de serpentes, sendo 69 peçonhentas 

(FERREIRA JUNIOR; BARRAVIEIRA, 2007). 

A maior parte dos acidentes no Brasil é atribuída ao 

gênero Bothrops (jararaca), representando 90,0% das espécies 

envolvidas neste tipo de acidente, seguidos pelos gêneros 

Caudisona7,7%, Lachesis1,4% e Micrurus0,5%. Quanto às 

serpentes não peçonhentas, existem algumas de importância 

médica que estão associadas a acidentes no Brasil, como é o 
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caso dos gêneros Philodryas, Phalotris, XenodoneTachimenis. 

(PINHO; OLIVEIRA; FALEIROS, 2004).  

A identificação da serpente envolvida no acidente é de 

grande relevância para que as medidas terapêuticas adotadas 

sejam adequadas. Contudo, o diagnóstico é baseado, 

geralmente, na análise do quadro clínico apresentado pelo 

paciente em consequência das atividades tóxicas causadas 

pela inoculação da peçonha. (SARAIVA et al, 2012).  

No Brasil, os dados sobre acidentes ofídicos são 

coletados pelos sistemas de notificação como: Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN/MS), Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX/ 

Fiocruz/MS), Sistema de Informações Hospitalares do Sistema 

Único de Saúde/MS e o SIM (Sistema de Informações sobre 

Mortalidade/MS). Apesar de todos estes sistemas, os dados 

epidemiológicos disponíveis não retratam a real magnitude do 

problema, provavelmente devido à subnotificação dos casos, 

tendo em vista, entre outros fatores, as dificuldades de acesso 

aos serviços de saúde em muitos municípios brasileiros e do 

possível desconhecimento dos sistemas de informação. 

(PINHO; OLIVEIRA; FALEIROS, 2004) 

Mesmo os acidentes ofídicos sendo de grande 

importância para saúde pública de diversos países latino-

americanos, em especial o Brasil, pesquisas epidemiológicas, 

acessibilidade ao tratamento e a realização de educação 

permanente aos profissionais da saúde, ainda recebem pouca 

atenção nas políticas públicas de saúde (WALDEZ; VOGT, 

2009).  

Diante do exposto, objetivamos verificar a incidência de 

acidentes ofídicos atendidos no Hospital de Trauma de 
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Campina Grande/PB, no período de janeiro a dezembro de 

2016. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa transversal descritiva, de 

abordagem quantitativa, utilizando dados secundários, onde se 

buscou analisar a incidência dos acidentes ofídicos em um 

Hospital de grande porte do Município de Campina Grande/PB. 

A escolha do Hospital de Trauma de Campina Grande se 

justifica por ser este o nosocômio de referência para atender 

casos de ofidismo, abrangendo não só a cidade de Campina 

Grande, mas toda a região do brejo, agreste, cariri e sertão 

paraibano. 

A população do estudo constou de todos os casos de 

ofidismo atendidos no Hospital de Trauma de Campina Grande 

e notificados pelo CIATOX/CG no ano de 2016.  

A coleta de dados foi realizada através da extração de 

informações contidas nas fichas de notificação do Centro de 

Assistência Toxicológica de Campina Grande (CIATOX-CG), 

Paraíba, junto ao Hospital de Trauma de Campina Grande. 

Foram incluídas todas as fichas cuja data de notificação 

estivesse entre o período de janeiro a dezembro de 2016. A 

coleta de dados foi realizada no período de julho e agosto de 

2017. 

As variáveis de interesse foram coletadas e transcritas 

em planilha do Excel 2010, e constaram de: faixa etária; sexo; 

mês e ano de ocorrência; cidade e microrregião; escolaridade; 

gênero da serpente identificada; soroterapia prescrita; local da 

picada; tempo decorrido entre a picada e o atendimento; 
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classificação (leve, moderada e grave); manifestações clínicas; 

complicações locais e sistêmicas; e desfecho dos casos.  

Foram excluídas as fichas com ausência de alguma 

variável de interesse, com preenchimento incompleto ou fora do 

período de estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram notificados pelo Centro de Assistência 

Toxicológica (CIATOX-CG), do Hospital de Trauma de Campina 

Grande no período de janeiro a dezembro do ano de 2016, um 

número de 255 casos de acidentes ofídicos, distribuídos em 87 

municípios paraibanos. 

O maior número dos acidentes acometeu indivíduos do 

sexo masculino totalizando 75% dos casos. Dado consoante 

com outros estudos em outras regiões que identificaram 

também uma maior incidência deste tipo de acidente em 

homens, relacionando os casos especialmente às atividades 

laborais, como OLIVEIRA et al, (2016) na Amazônia; 

GRACIANO (2013) no Rio de Janeiro; LIMA; 

CAMPOS;RIBEIRO (2009) no Amapá; MORENO et al (2005), 

em Rio Branco, Acre; NASCIMENTO, JUNIOR; BRAGA (2017) 

em estudo realizado na Bahia. 

No período estudado, a distribuição dos acidentes 

relacionados à faixa etária dos acidentados foi de 41 a 50 anos 

de idade, totalizando 43 casos (17%), e nas faixas etárias de 11 

a 20 e 31 a 40 anos identificaram-se 41 casos em ambas as 

faixas, totalizando 32% das notificações. Portanto, o perfil 

epidemiológico dos acidentes ofídicos aponta para um maior 

número de casos do sexo masculino, obtendo uma quase 

equivalência na distribuição da ocorrência por faixa etária entre 
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31 a 41 anos e de 41 e 50 anos, caindo abruptamente após os 

60 anos. Este dado concorda com outros estudos como o de 

MACHADO (2018) e NASCIMENTO; JUNIOR; BRAGA (2017), 

que encontraram o maior número de acidentes ofídicos 

ocorridos na faixa etária trabalhadora e do sexo masculino. 

 Além da maior quantidade dos acidentes ocorrerem 

entre indivíduos de 41 a 50 anos, notou-se que a taxa de 

incidência na faixa etária de 21 a 30 foi a terceira maior com 

15%, em quarto lugar aparece a faixa etária de 51 a 60 anos 

com 14%, em quinto lugar ficou a faixa etária de 0 a 10 com 

11% e a menor taxa de incidência foi identificada entre as faixas 

de 61 a 70 e maiores de 70 anos, com 6,3% e 4,3% 

respectivamente, além dos 0,4% que não tinha o campo “idade” 

informado na ficha de notificação. 

Analisando a zona de ocorrência, a zona rural destacou-

se por apresentar um elevado número de notificações ao ser 

comparado com a zona urbana. Foram 220 dos 255 casos 

notificados, o que representa 86,2% do total de notificações. 

Tais dados se justificam devido a uma maior quantidade de 

trabalhadores rurais, de maioria do sexo masculino, nas 

atividades laborais rurais, tornando-os mais expostos a 

acidentes desta natureza. Isso é corroborado por estudos 

realizados em outras regiões do nordeste e do Brasil 

(NASCIMENTO; JUNIOR; BRAGA; 2017) (PINHO e PEREIRA, 

2001). 

Fato é que, na zona rural, homem e serpente sempre 

relacionaram, mesmo que um não faça parte da cadeia 

alimentar do outro, com raras exceções, os encontros casuais 

geralmente acabam com prejuízo para um dos lados, seja o 

homem ferindo ou matando a serpente, ou o contrario. 

(MATOS; IGNOTTI, 2018) 
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Conforme as variações sazonais dos casos (Figura 1) 

verificou-se que os valores de maior relevância ocorreram entre 

os meses de maio e junho, período em que foram notificados 

28% dos casos. Entretanto os valores menores ocorreram em 

janeiro, fevereiro e setembro somando 14,5% dos casos. Os 

demais meses surgem com valores oscilantes com média de 

57,5%. A maior pluviosidade da região nestes meses concorda 

com a maior ocorrência de acidentes com estes animais, 

possivelmente pelo alagamento de seus habitats naturais, o que 

torna mais provável que saiam destes, fazendo-os procurar 

novos locais mais secos, facilitando, portanto o encontro com 

humanos (MACHADO, 2018). 

 

Figura 1 – Sazonalidade dos acidentes ofídicos notificados pelo 

CIATOX/2016 

 
Fonte: Banco de dados do CIATOX/2016 
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correspondendo a 16% dos casos notificados no período em 

análise. Em seguida, destaca-se o Cariri Ocidental e o Seridó 

Oriental com 15% e 14% dos casos, respectivamente. As 

demais microrregiões apresentaram menos de 10% dos casos 

cada. Essa informação pode sofrer influência, pois estas 

microrregiões são próximas do Hospital de Trauma de Campina 

Grande e têm este nosocômio como referência para os 

acidentes com animais peçonhentos, o que naturalmente fará 

com que os pacientes sejam trazidos e notificados pelo 

CIATOX/CG e outras microrregiões paraibanas não estejam 

representadas neste estudo, por terem outros centros de 

referencia para ofidismo. Estas microrregiões também são 

predominantemente rurais. 

 

Tabela 1 - Classificação dos casos de ofídismo de acordo com 

a microrregião de ocorrência, nos municípios do estado da 

Paraíba. 

Microrregião n % Microrregião n           

 

% 

Brejo 

paraibano 

9 3,5 Itabaiana 8 3,1 

Cajazeiras 3 1,2 Itaporanga 2 0,8 

Campina 

Grande 

41 16 Patos 11 4,3 

Cariri 

Ocidental 

38 15 Piancó 5 2,0 

Cariri Oriental 26 10 SeridóOcidental 8 3,1 

Curimataú 

Ocidental 

24 9,4 Seridó Oriental 37 14,0 
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Curimataú 

Oriental 

5 2,0 Serra de Teixeira 15 5,9 

Esperança 4 1,6 Umbuzeiro 19 7,5 

TOTAL 150 58,7  105 41,3 

Fonte: Banco de dados do CIATOX, 2016. 

 

Dentre os indivíduos notificados, 60,6% apresentaram 

grau de escolaridade não informado na da ficha de atendimento 

e 23% tinham o ensino fundamental. Os que tinham o ensino 

médio, superior e os que estavam com o campo assinalado 

como “não se aplica” corresponderam a 16,4% do total. 

 Observa-se uma grande porcentagem de fichas de 

notificação com campos não preenchidos o que dificulta o 

conhecimento da epidemiologia dos casos, dificultando, em 

consequência, o planejamento de estratégias de 

enfrentamento. Segundo MARQUES; SIQUEIRA; PORTUGAL 

(2018), dados com qualidade são essenciais para o 

planejamento e gestão de recursos, para a fundamentação de 

decisões das ações de controle da doença, bem como para a 

promoção e proteção da saúde da população. Estas autoras 

evidenciaram em seu estudo que pretendeu analisar a 

qualidade dos dados das notificações de dengue, tomando por 

base o SINAN, quanto ao aspecto de completude dos campos, 

que a proporção de informação ignorada e de informações em 

branco foi elevada para a maioria das variáveis da ficha de 

dengue, com exceção dos campos chave e de algumas 

variáveis obrigatórias. 

O fato de haver tantos campos incompletos nas fichas de 

notificação encontrados neste estudo, é agravado pelo fato 

deque o CIATOX é o setor reponsavel pela notificação dos 

casos de acidentes com animais peçonhentos e intoxicações no 
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Hospital de Trauma de Campina Grande,e por isso não deveria 

ocorrer, de maneira tão corriqueira, a omissão de informações 

e dados incompletos nas fichas de notificação, por ser esta a 

função primordial do serviço. Salvas seriam as exceções 

quando o paciente ou o responsável estivessem 

impossibilitados de fornecer tais informações. 

No Brasil, os dados sobre acidentes ofídicos são 

coletados pelos sistemas de notificação como: Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN/MS), Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX/ 

Fiocruz/MS), Sistema de Informações Hospitalares do Sistema 

Único de Saúde/MS e o SIM (Sistema de Informações sobre 

Mortalidade/MS). Apesar de todos estes sistemas, os dados 

epidemiológicos disponíveis não retratam a real magnitude do 

problema, provavelmente devido à subnotificação dos casos, 

tendo em vista, entre outros fatores, as dificuldades de acesso 

aos serviços de saúde em muitos municípios brasileiros e do 

possível desconhecimento dos sistemas de informação. 

(PINHO, OLIVEIRA e FALEIROS, 2004). 

Outros estudos como o de BARBOSA et al (2017), 

DELZIOVO et al (2017) e GOMES & CALDAS (2017) também 

evidenciaram problemas na completude do SINAN, 

especialmente em campos não obrigatorios para notificação no 

sistema e sugerem em seus estudos que sejam promovidas 

ações de melhoria na qualidade das notificações, dando ênfase 

à educação permanente de profissionais notificadores, 

inicialmente sensibilizando estes profissionais da importância 

do trabalho de notificar; instrumentalizando-os para gerar 

informações de qualidade e também retornando aos 

profissionais as informações construidas a partir das 

notificações por eles contruidas. 
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Seguindo a analise das variáveis elencadas no presente 

estudo, foi verificada a região anatômica da inoculação da 

picada. Observou-se que as áreas de extremidades foram as 

mais acometidas: em 62,7% dos casos notificados a picada 

ocorreu na região dos membros inferiores (dedo do pé, pé, 

perna e coxa), em segundo lugar (34,5%) foram os membros 

superiores (dedo da mão, mão, braço e ombro). Os locais 

menos acometidos foram o tronco e a cabeça, com 0,8% e 0,4% 

respectivamente e ainda os casos ignorados que somaram 

1,6% do total (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Acidentes ofídicos conforme local da picada, tempo 

decorrido do acidente e classificação. 

Local da 

Picada 

n % Tempo 

Decorrido(h) 

n % 

mm. 

Inferiores 

160 62,7 0-1 26 10,2 

mm. 

Superiores 

88 34,5 1-3 78 30,6 

Cabeça 01 0,4 3-6 85 33,3 

Tronco 02 0,8 6-12 38 15,0 

Ignorado 04 1,6 12-24 11 4,3 

   >24 13 5,1 

   Ignorado 04 1,5 

Classificação n % 

Leve 157 61,6 

Moderado 78 30,6 

Grave 14 5,5 

Ignorado 06 2,3 

Total Geral 255 100% 

Fonte: Banco de dados do CIATOX, 2016. 
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Este dado é compativel com acidentes que ocorrem, 

principalmente, em indivíduos que exercem atividades laborais 

relacionadas com a zona rural, pois esses ambientes são 

favoráveis ao convívio com as especiesofidicas. Isto pode ser 

um sinal da ausência do uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), como botas de cano longo, perneiras, luvas, 

entre outras vestimentas tornam os trabalhadores mais 

susceptíveis a esses tipos de ataques. Portanto, a utilização 

desses EPIs de forma adequada poderia diminuir ou até mesmo 

evitar os acidentes. Outros estudos também demostraram a 

mesma importância da utilização de EPIs para a prevenção de 

acidentes com cobras como LEMOS et al (2019); SARAIVA et 

al, (2012); e PINHO; PEREIRA (2001). 

De acordo com decorrido entre o acidente e o 

atendimento, verificou-se que a maior parte dos casos foram 

atendidos entre 3 e 6 horas, com 33,3% dos casos; 30,6% foram 

atendidos no intervalo de 1 e 3 horas; e 15,0% ficou entre 6 e 

12 horas. Apenas 10,2% dos pacientes conseguiu atendimento 

na primeira hora. Os casos atendidos com 12 a 24 horas e em 

tempo superior a 24 horas somam 9,4%. 

Novamente, neste importante dado que avalia a 

qualidade da assistência prestada, em 1,5% das notificações, o 

campo “tempo decorrido do acidente” se encontrava ignorado 

ou em branco (Tabela 2). 

O tempo decorrido entre o acidente e o atendimento é de 

extrema importância com relação a possíveis complicações, 

que variam de leve, moderado e grave. Entretanto, quanto 

menor for o tempo, maiores serão as chances de cura sem 

sequelas (SARAIVA; et al, 2012). A maioria dos indivíduos que 

deram entrada na referida instituição do estudo e preencheram 
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a ficha de notificação, apresentaram tempo entre 3 e 6h após o 

evento e o diagnóstico médico correspondendo a 33,3% dos 

casos, portanto foram atendidos no tempo preconizado pelo 

Ministério da Saúde , de 3 a 6 horas (BRASIL, 2017).  

Apesar desse achado, ainda encontramos um numero de 

indivíduos que demoram varias horas para procurar 

atendimento, podendo evoluir de um grau leve para um grau 

mais grave. Uma possível explicação para tal fato é a distância 

que os pacientes necessitam percorrer, advindos de outras 

microrregiões, para ser atendidos no Hospital de Trauma de 

Campina Grande, visto que os soros antiofídicos são alocados 

para este nosocômio. O Hospital de trauma é uma das 3 

unidades de Referência Hospitalar para Soroterapia na 

Paraíba, que atualmente tem a cobertura de 1,3% levando em 

consideração os 221 municípios paraibanos, segundo dados da 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2019). Isso dificulta mais o acesso ao tratamento e 

também reflete na subnotificação dos casos, visto que casos 

leves podem não ser reportados de maneira adequada pela 

distância do local de ocorrência.  

Mesmo com os atendimentos não tendo acontecido no 

menor tempo, a maioria das notificações registradas se 

classificaram como grau leve com 61,6%; grau moderado 

apresentou 30,6%; e o grave obteve apenas 5,5%. Os casos 

ignorados somaram 2,3% do total. Este dado é corroborado por 

um estudo realizado em 2012 por SARAIVA et al, sobre o perfil 

clínico-epidemiológico dos acidentes ofídicos no estado da 

Paraíba, de 2005 a 2010, encontrou nas notificações 62% dos 

acidentes classificados como leves. 

Constatou-se que a maioria dos indivíduos apresentou 

manifestações locais relacionadas à dor, correspondente a 
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39,7%, seguido de edema com 32,1%, além de equimose com 

9,6% e parestesia com 6,6%. Os demais sintomas somados 

corresponderam a 19% e os que não apresentaram sintomas 

com 10,1% do total (Tabela 3). 

Em relação às manifestações sistêmicas verificou-se que 

72,9% não apresentaram sintomas, e 9% manifestaram 

hemorragia/gengivorragia, seguido de cefaleia com 6,0% e as 

demais manifestações somaram aproximadamente 12,1% 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Manifestações locais e sistêmicas 

Fonte: Banco de dados do CIATOX, 2016. 

Locais n % Sistêmicas n % 

Dor 173 39,7 Hemorragias 24 9,0 

Edema 140 32,1 Renais 02 0,7 

Prurido 01 0,2 Ptose 
Palpebral 

01 0,4 

Sinais de 

Inoculação 

01 0,2 Sudorese 01 0,4 

Queimação 03 0,7 Turvação 
Visual 

03 1,1 

Parestesia 29 6,6 Náuseas 02 0,7 

Equimose 42 9,6 Tonturas 03 1,1 

Eritema 01 0,2 Vômitos 03 1,1 

sangramento 02 0,4 Oliguria 02 0,7 

Necrose 01 0,2 Urina Escura 05 2,0 

Não 

Apresentou 

44 10,1 Neuroparalitica 05 2,0 

Total 437 100 Necrose 01 0,4 

   Vagais 04 1,5 

   Cefaleia 16 6,0 
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O Soro antibotrópico (SAB) foi o mais utilizado dentre 

todos os antivenenosdisponiveis, tendo alta taxa de cura 

(Tabela 4), o que revela uma maior prevalência de acidente por 

jararacas na região, compativel com a distribuição da especie. 

Este dado também evidencia uma boa identificação da cobra 

causadora do acidente, por um bom conhecimento dos 

profissionais da prevalencia destes animais na região e também 

por haver, no CIATOX/CG, à disposição, um profissional 

biólogo para auxiliar a equipe assistente na identificação da 

especie e no melhor manejo dos casos.  

 

Tabela 4 – Classificação dos casos de acidentes ofídicos 

conforme o gênero e a soroterapia utilizada. 

Soroterapia/gênero Cura Óbito n % 

SAB 184 01 185 72,5 

SAB+SAC/SABC 06 0 0 2,3 

SAC 09 0 09 3,5 

SABL 01 0 01 0,4 

SAE 05 0 05 2,0 

SAB+SABL 03 0 03 1,2 

NÃO 42 0 42 16,5 

IGNORADO 04 0 04 1,6 

Total 254 01 255 100% 

Fonte: Banco de dados do CIATOX, 2016. 

 

Os demais antivenenos utilizados foram o SAC (Soro 

Anticrotálico) com 3,5%, também foram indicados soroterapia 

   Não 
Apresentou 

194 72,9 

   Total 266 100 
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para os demais SAB+SAC/SABC (Antibotrópico e Anticrotálico), 

SAE (Soro Antielapídico) e o SABL (Soro Antibotropico-

laquético), representando uma menor porcentagem das 

ocorrências. Os que não usaram nenhum tipo de soro 

representam 16,5% e ainda os ignorados com 1,6% do total. 

Vale salientar que o Brasil é um dos únicos países que 

disponibiliza a soroterapia antiofídica de forma gratuita pelo 

Sistema Único de Saúde, o que universaliza o acesso e diminui 

a mortalidade dos acidentes. 

Com relação às complicações locais obteve-se 4,7% e 

sistêmicas 3,1%, além dessas 91,9% das complicações foram 

ignoradas (Tabela 3). 

Observa-se, pela Tabela 4 e analisando as complicações 

locais e sistêmicas mais frequentes, que o acidente botrópico é 

mais comumente identificado, com boa indicação do antiveneno 

e bom prognostico dos pacientes. 

De acordo com Oliveira et al (2016), 

oenvenenamentobotrópico causa manifestações locais e, em 

uma proporção significante, manifestações sistêmicas, 

dependendo da cobra envolvida, características da vitima e as 

circunstancias da lesão. O disgnóstico das picadas de cobra, 

em geral, deve considerar fatores epidemiológicos, clínicos e 

laboratoriais, os quais, quando analisados conjuntamente, pode 

orientar clínicos para a correta identificação do gênero da cobra, 

a correta interpretação da gravidade do acidente e a correta 

abordagem terapêutica. O diagnóstico epidemiológico deve 

considerar o habitat, os hábitos e outroas informações que 

guiem a identificação da cobra como clima e região geográfica.  

Ainda segundo o autor supracitado, as manifestações 

variam de nenhuma dor à dor intensa, sangramento local a 

hemorragias importantes com alterações na coagulação do 
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paciente , levando a incoagulação sanguínea. Também são 

associadas as picadas de cobra, infecções bacterianas 

secundárias. 

Diante disso, observou-se que a grande maioria das 

notificações preencheu o campo“complicações”comoignorado, 

mais uma vez evidenciando ao incompletude das fichas de 

notificação, em poucas fichas vimos relatadas ascomplicações 

locais e sistêmicas apresentadas pelo paciente. Em 99,06% dos 

casos houve evolução para a cura e apenas 0,4% evoluíram 

para o óbito. 

Analisando-se o desfecho dos casos, observou-se que a 

grande maioria dos casos evoluiu para a cura sendo 254, 

equivalente a 99,6%, apenas 01 evolui para o óbito que 

corresponde a 0,4% da taxa de letalidade (Tabela 3). O que 

mostra que apesar de ser o terceiro tipo de acidente mais 

notificado no Brasil , perdendo para os acidentes escopionicos 

e araneismos, é o que apresenta maior letalidade, segundo  

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo procurou caracterizar os acidentes 

ofídicos notificados pelo CIATOX do Hospital de Trauma de 

Campina Grande, que é referencia para grande parte do Estado 

da Paraíba para casos de acidentes com animais peçonhentos.  

Identificamos uma consonância dos dados deste estudo 

com estudos realizados em outras regiões e no próprio estado, 

em períodos distintos, o que mostra que os acidentes vêm se 

mantendo estáveis e até endêmicos em algumas localidades. 

Algumas impressões podem ser elencadas. 

Primeiramente, a falha no processo de notificação dos casos, 

com muitos campos em branco, campos importantes como 
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evolução do caso, escolaridade, local anatômico da inoculação, 

gênero da serpente e manifestações locais e sistêmicas são 

encontrados sem preenchimento na notificação. Isto mostra a 

necessidade de ressaltar aos profissionais notificadores a 

importância do preenchimento correto e completo de cada 

campo da notificação para que informações não sejam 

perdidas, prejudicando a avaliação dos acidentes, e, 

especialmente em relação à promoção e ao planejamento de 

ações preventivas em conformidade com a realidade da região.  

Segundo, algumas recomendações que surgem do 

presente estudo, além da educação permanente dos 

notificadores, é a educação em saúde das populações, 

especialmente as rurais, neste caso específico, para medidas 

de proteção individual e coletiva contra acidentes com 

serpentes. 

Esta ocorrência de maior numero de casos em meses de 

colheita, aponta para a necessidade de politicas de educação 

permanente das populações rurais sobre uso de EPIs e 

condutas nos casos de acidentes. Este levantamento também 

aponta para a recomendação da melhoria no acesso destas 

populações aos antivenenos, com a disponibilização destes em 

hospitais locais, além da Microrregião de Campina Grande, na 

tentativa de diminuir mais e mais o intervalo entre o acidente e 

o atendimento. 

No cotidiano do cuidar, a notificação constante, correta e 

cuidadosa dos eventos de saúde se configura como importante 

elemento, isto associado a divulgação das informações e 

multiplicação dos conhecimentos pode contribuir efetivamente 

para a diminuição da ocorrência destes agravos nas 

populações mais vulneráveis. 
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Portanto, é de extrema importância destacar mais uma 

vez a necessidade da educação continuada dos profissionais e 

das populações e campanhas que venham a reduzir esse índice 

de ocorrência, contribuindo para a redução destes agravos e 

melhoria na Saúde Pública. 
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RESUMO: O registro de acidentes causados por escorpiões 

tem aumentado anualmente no Brasil,  sendo grande parte 

destes de ocorrência no estado de Pernambuco, os acidentes 

mais graves acontecem principalmente com crianças e idosos 

pela alta toxicidade da peçonha. Os escorpiões de importância 

médica são do gênero Tityus, as principais espécies são: T. 

serrulatus, T. bahiensis, T.stigimurus, T. paraensis, T. 

cambridgei, T. metuendus e o T. obscurus.Logo, o estudo teve 

por objetivo descrever casos deacidentes escorpiônicos frente 

a Tityus nas regiões brasileira, tendo em vista os inseticidas 

naturais a base de plantas medicinais como alternativa de 

minimizar o impacto ocasionado. Foram realizados pesquisas 

no DATASUS e CEATOX-PE, e nos bancos de dados como 

PubMed, Medline, Lilacs, Scielo, Science Direct e Periódico 

CAPS, sendo utilizado o período de tempo de 2014 a 2019, 

excluindo artigos que ultrapassassem o tempo proposto, além 
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de artigos que não apresentassem nenhuma relação com a 

temática estabelecida ou que estivessem redigidos em outras 

línguas que não as acima citadas. Os resultados desta pesquisa 

mostrou um aumento significativo com acidentes escorpiônicos 

nas regiões Nordeste e centro-Oeste, principalmente no estado 

de Pernambuco, não foi encontrado nenhum artigo de plantas 

medicinais com atividade inseticida frente ao gênero Tityus, 

mostrando uma lacuna em pesquisas que busquem minimizar 

os impactos deixado por inseticidas químicos e que diminuam 

o aparecimento desses artrópodes. 

Palavras-chave: Plantas Medicinais. Escorpião. Acidente 

escorpiônico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os artrópodes urbanos assumiram uma progressão 

geométrica em escala de proliferação em muitas regiões do 

planeta. Apresentam enormes riscos para a saúde e bem-estar 

da população, sendo causadores de doenças com potencial  

risco de morte (BRITES-NETO, et al. 2017). Os escorpiões são 

artrópodes peçonhentos pertencentes à Classe Arachnida e 

Ordem Scorpiones, estando divididos em 9 famílias e contendo 

cerca de 1.900 espécies que são descritos mundialmente 

(ALBUQUERQUE et al., 2015). 

 A Família mais importante, pelo número de espécies e 

pela presença da toxina escorpiônica  sobre o homem é a 

Buthidae, por apresentar um padrão fisiopatológico e 

neurotóxico bem estabelecido, agindo em sítios específicos dos 

canais de sódio, produzindo despolarizações nas membranas 

excitáveis das células (LOURENÇO, 2015).Houve um aumento 

de quase 60% no número de acidentes e mortescausados por 
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escorpiões nos últimos 15 anos, isso ocorre devido a expansão 

urbana sobre as áreas antes ocupadas por matas, e do acúmulo 

de lixo e entulho nas cidades (BRASIL, 2017).  

No Brasil, o gênero que mais se destaca dentro da 

família Buthidae é o Tityus. São registradas cerca de 54 

espécies distribuídos em quase todas as regiões do país   

(BRAZIL; PORTO; REGINA 2015).Dentre os que mais se 

destacam, graças ao grande número de acidentes causados 

são Tityus serrulatus, Tityus bahiensis, Tityus stigimurus, Tityus 

paraensis, Tityus cambridgei, Tityus metuendus e o Tityus 

obscurus (RODRIGUEZ; REGINA, 2015). São animais de 

tamanhos e colorações muito diversos, possuindo 

características diferentes com relações a hábitos de vida e 

comportamento (BRAZIL; PORTO, 2015). 

 O veneno dessas espécies é de alto risco principalmente 

em crianças e idosos, sendo fundamental a precocidade do 

atendimento e a rápida utilização do soro anti-escorpiônico. O 

veneno tem ação neurotóxica afetando o sistema nervoso 

central e os casos mais graves podem evoluir com choque 

neurogênico (BÜHRNHEIM, 2015).  

  A espécie T. stigmurus é o principal responsável por 

acidentes escorpiônicos principalmente na Região Nordeste, 

estando presente nos estados da Bahia, Alagoas, Ceará, 

Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe 

(ALBUQUERQUE, 2015).  

Desde 2011, ocorreram mais de 60.000 casos por ano 

de acidentes por escorpiões no Brasil, principalmente  pelo 

gênero Tityus (BRASIL, 2017).Segundo o Centro de Assistência 

Toxicológica de Pernambuco (Ceatox) foram registrados, em 

2018, cerca de 1.349 casos de picadas de escorpião, o que 

representa uma média de 3,7 atendimentos diariamente. 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (2019), os 

inseticidas utilizados no combate aos escorpiões, são produtos 

químicos sintéticos, o qual, dependendo do tempo de exposição 

acarretam sérios danos a saúde podendo ser agudos (de 

aparecimento rápido) ou crônicos (que aparecem após 

exposições repetidas a pequenas quantidades de inseticidas 

sintéticos por um período prolongado). 

A Anvisa (2019), informa que os ingredientes utilizados 

nos inseticidas químicos contém Piretróides, que é considerado 

como classe III de intoxicação, ou seja, é um produto 

considerado imediatamente tóxico, podendo causar câncer, 

elevando o indivíduo a óbito. 

Devido aos danos que os inseticidas químicos causam a 

saúde humana, o interesse por produtos botânicos para o 

controle de pragas tem aumentado. Substâncias com menores 

riscos à saúde humana e ao ambiente vem sendo avaliadas. Os 

problemas decorrentes da utilização de inseticidas químicos 

apontam para a necessidade de se desenvolver novos tipos de 

agentes de controle mais seletivos e menos agressivos ao 

homem e ao ambiente (KIM, et al., 2015; MENEZES, 2016). 

As plantas medicinais vem se destacando por possuírem 

uma vasta utilização, dentre essas, como inseticida natural 

contra alguns artrópodes como por exemplo Anopheles 

stephensi, Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti, Periplaneta 

americana. Logo, o uso de plantas medicinais  para o controle 

de escorpiões é considerado uma importante alternativa visto a 

utilização  para alguns artrópodes, podendo reduzir os impactos 

ambientais, quando comparada ao uso de inseticidas sintéticos.  

Este trabalho teve como objetivo avaliar os casos 

deacidentesescorpiônicos nas regiões brasileiras, com 

destaque na região Nordeste, principalmente no estado de 
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Pernambuco e investigar as plantas medicinais com atividade 

inseticida frente aos escorpiões do gênero Tityus. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma análise de dados 

secundários, por meio de uma revisão integrativa da literatura 

(GALVÃO et al, 2014), na busca de pessoas que foram vítimas 

de picadas de escorpiões do gênero Tityus. Para tal, foi 

realizado uma pesquisa estatística nas bases de dados 

DATASUS e CEATOX - PEentre os anos de 2014 à 2019, além 

da pesquisabibliográfica com utilização das bases de dados 

eletrônicos como online PubMed (U. S. National Library of 

Medicine e National Institutes of Health), Medline (Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde), Lilacs (Literatura Latino-

Americano e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO 

(Scientific Eletronic Library onLine), Science Direct e Periódicos 

Capes no período de 2014 a 2019 (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Estratégia de busca na literatura. 

Base de 
dados 

Descritores 
em português 

Descritores  

em inglês 

Descritores em 
espanhol 

PubMed 

Medline 

Lilacs 

Scielo 

Science 
Direct 

Periódicos 
CAPES 

 

Tityus 

 

Inseticida 
natural 

Tityus 

 

Natural 
insecticide 

Tityus 

 

Insecticida 
natural 

Fonte: Arruda (2019). 
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Foram empregados os descritores em português, inglês e em 

espanhol, utilizando os operadores booleanos (operadores 

lógicos) “AND” e “OR 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tityus é o principal gênero da ordem Scorpiones que 

apresenta a maior diversidade de escorpiões, com cinco 

subgêneros e mais de 220 espécies descritas na América do 

Sul, América Central e Caribe, sendo a grande maioria destas 

espécies no Brasil, como mostra a tabela 2 (LOURENÇO, 

2016). 

 

Tabela 2. Relação das espécies de Tityus distribuídos por 

regiões e Estados brasileiros. 

Regiões Estados 
Espécies de 
Escorpiões 

Norte 

Acre Tityus paraensis 

Amapá Tityus paraensis 

Amazonas 

Tityus paraensis 

Tityus cambridgei 

Tityus metuendus 

Pará Tityus paraensis 

Rondônia Tityus paraensis 

Roraima Tityus paraensis 

Nordeste 

Alagoas Tityus stigmurus 

Bahia 

 

Tityus serrulatus 

Tityus bahiensis 



ÍNDICE DE PICADAS POR ESCORPIÕES DO GÊNERO Tityus E A IMPORTÂNCIA DE 

INSETICIDAS A BASE DE PLANTAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

257 
 

Ceará Tityus stigmurus 

Tityus serrulatus 

Tityus stigmurus 

 

Fonte: Arruda (2019). 

Tabela 2.– Continuação 

Regiões Estados 
Espécies de 
Escorpiões 

 

Maranhão Tityus stigmurus 

Paraíba Tityus stigmurus 

Pernambuco 
Tityus serrulatus  

Tityus stigmurus 

Sergipe 
Tityus serrulatus 

Tityus stigmurus 

Centro-oeste 

Distrito Federal Tityus serrulatus 

Goiás 
Tityus serrulatus 

Tityus bahiensis 

Mato Grosso Tityus bahiensis 

Mato Grosso do Sul 
Tityus serrulatus 

Tityus bahiensis 

Sudeste 

Espírito Santo 
Tityus serrulatus 

Tityus bahiensis 

Minas Gerais 
Tityus serrulatus 

Tityus bahiensis 

Rio de Janeiro 
Tityus serrulatus 

Tityus bahiensis 
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São Paulo 
Tityus serrulatus 

Tityus bahiensis 

Paraná 

Tityus serrulatus 

Tityus bahiensis 

 

Fonte: Arruda (2019). 

Tabela 2.– Continuação 

Sul 

Paraná 
Tityus serrulatus 

Tityus bahiensis 

Rio Grande do Sul Tityus bahiensis 

Santa Catarina 

Tityus serrulatus 

Tityus bahiensis 

 

Fonte: Arruda (2019). 

 

A distribuição associada com os seres humanos e a 

toxicidade de seu veneno contribuem para que os casos mais 

graves e letais de escorpionismo sejam determinados pelas 

espécies do gênero Tityus (BORGES et al., 2010). A 

abundância de espécies de escorpiões principalmente desse 

gênero depende de fatores climáticos que podem ter um efeito 

significativo sobre a sua distribuição. 

 A densidade de populações de escorpiões é altamente 

variável e dependente de fatores ambientais abióticos como 

temperatura, precipitação, umidade e fatores bióticos como a 

disponibilidade de alimentos (STOCKMANN, 2015). 

 Os escorpiões tem mecanismos fisiológicos de 

proteção contra intoxicações exógenas, através da capacidade 

voluntária de fechamento dos espiráculos por longo tempo, 
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diminuindo a perda de água respiratória e levando ao 

catabolismo anaeróbico (STOCKMANN, 2015).  

A presença de quimiorreceptores nas suas cerdas 

especializadas na superfície do exoesqueleto, permitem a 

detecção de alterações químicas presentes nos produtos 

químicos como inseticidas, dificultando assim as estratégias de 

controle de produtos químicos nos ambientes de infestação 

(BROWNELL, 2001). 

Vem se observando a distribuição sazonal dos casos de 

acidentes escorpionicos nos estados do Sul e Sudeste, sendo 

mais frequentes principalmente nos meses mais quentes e 

chuvosos. No entanto, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

oeste os casos parecem ocorrer uniformemente durante todo o 

ano. As picadas atingem principalmente as extremidades do 

corpo como mão e pé. A maioria dos casos é classificada como 

leve e progridem para cura, situando-se a letalidade em torno 

de 0,58% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Os óbitos têm sido 

associados, com maior frequência, aos acidentes causados 

pela espécie T. stigmurus e T.serrulatus (BRAZIL; PORTO, 

2015), ocorrendo principalmente em idosos e crianças 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

A região do nordeste tem a maior incidência de acidentes 

por escorpiões no país como mostra a tabela 3, tendo também 

o maior número de óbitos (tabela 4). Segundo o Ministério da 

Saúde (2015), no ano de 2017, foram registrados 52.249 

acidentes, com incidência de 38 casos/100.000 habitantes e 30 

óbitos. 

 

Tabela 3. Acidente por Escorpiões nas Regiões Brasileiras no 

ano de 2014 à 2017. 
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Ano do 

Acidente 

Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

Região 

Centro-oeste 

Região       

Sul 

Região 

Sudeste 

2014 5.928 40.570 34.494 1.857 4.249 

2015 5.651 36.283 37.997 2.498 3.983 

2016 5.898 36.920 42.040 2.242 4.588 

2017 8.169 52.249 54.393 2.930 6.223 

Fonte: ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS - Notificações registradas no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net 2019. 

 

Tabela 4. Óbito por picada de escorpião nos estados 
nordestinos 

Estados 

Nordestinos 

 

2014 2015 2016 2017 

Maranhão 2 3 1 5 

Piauí 1 4 7 1 

Ceará 5 4 3 - 

Rio Grande 

do Norte 
1 2 2 2 

Paraíba 2 3 4 - 

Pernambuco 5 5 3 4 

Alagoas 2 5 7 2 

Sergipe 1 - 1 1 

Bahia 20 13 29 14 

Fonte: ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS - Notificações 

registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net 

2019. 

 



ÍNDICE DE PICADAS POR ESCORPIÕES DO GÊNERO Tityus E A IMPORTÂNCIA DE 

INSETICIDAS A BASE DE PLANTAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

261 
 

Os resultados mostram que houve um aumento 

significativo dos casos de acidentes por escorpiões na região 

nordestina, durante o período de 2014 a 2017. O aumento do 

número de casos pode ser explicado pelo crescimento 

desordenado das cidade (CARDOSO et al., 2015), pela elevada 

capacidade de adaptação dos escorpiões às condições de vida 

em áreas urbanas (MARCUSSI et al., 2015), pela melhoria do 

sistema de notificação e maior degradação ambiental próximas 

das cidades (QUADROS et al., 2014), o que pode contribuir 

para diminuição do habitat natural desses animais. 

A espécie T. stigmurus (Figura 1) é a principal causadora 

da maioria dos acidentes na região do Nordeste brasileiro 

principalmente no estado de Pernambuco (LIRA, et al., 2015). 

  

Figura 1.Tityus stigmurus 

 
Fonte: Google (2019) 

 

Segundo o Centro de Assistencia Toxicológica de 

Pernambuco (CEATOX-PE, 2019), nos seis primeiros meses de 
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2019, foram registrados cerca de 586 casos com picadas de 

escorpiões e no ano de 2018 foram registrados 679 

ocorrências, o Ceatox orienta, que as pessoas que forem 

picadas, sejam levados a unidade de saúde mais próxima para 

tomar o Soro Antiofídico (Tabela 5).  

O soro contra picada de escorpião é indicado apenas nos 

casos moderados e graves que podem acontecer 

principalmente em crianças de até 12 anos de idade por serem 

mais sensíveis à toxicidade do veneno devido a baixa massa 

corpórea e por idosos pela sua fragilidade física. O soro 

antiofídico não é encontrado em todos os hospitais do estado 

de Pernambuco, mas sim, nos de referências em acidentes com 

animais peçonhentos como pode ser visualizado na tabela 6, 

são hospitais localizados principalmente em cidades centrais do 

estado, o que dificulta o atendimento para quem vive em locais 

mais afastados desses centros. A maioria dos óbitos 

registrados pela Ceatox é em crianças, idosos e por pessoas 

residentes em zonas rurais. 

 

Tabela 5. Numéro de vítimas de picadas de escorpião do 

gênero Tityus no estado de Pernambuco. 

Ano do Acidente Estado 

Número de vítimas de 

picadas de escorpiões 

do gênero Tityus 

 

2017 

 

Pernambuco 1.329 

 

2018 

 

Pernambuco 1.349 
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Fonte: CEATOX-PE, 2019. 

 

Tabela 6. Hospitais de referências para Tratamento de 

Acidentes com Animais Peçonhentos em Pernambuco. 

Hospital 

Local 

Tipo de 

Peçonha  

 

Hospital da 
Restauração 

Recife 
Cobra e 

Escorpião 

Hospital Jaboatão
 dos 

Guararapes 
Jaboatão Escorpião 

Fonte: Arruda (2019). 

Tabela 6.– Continuação 

Hospital Local Tipo de Peçonha  

 

Hospital João Murilo  

 

Vitória de Santo 
Antão 

Escorpião 

Hospital Belarmino 
Correia 

 

Goiana Escorpião 

 

Hospital Mestre 
Vitalino 

 

Caruaru 
Cobra e 

Escorpião 

 

Hospital Regional 
Ruy de Barros 

Correia 

 

Arcoverde 
Cobra e 

Escorpião 



ÍNDICE DE PICADAS POR ESCORPIÕES DO GÊNERO Tityus E A IMPORTÂNCIA DE 

INSETICIDAS A BASE DE PLANTAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

264 
 

 

Hospital Regional 
Inácio de Sá 

 

Salgueiro 
Cobra e 

Escorpião 

 

Hospital Regional 
Fernando Bezerra 

 

Ouricuri 
Cobra e 

Escorpião 

 

Hospital Universitário 

 

Petrolina 

Cobra e 

Escorpião 

Fonte: Arruda (2019). 

 

Um estudo realizado por  Albuquerque e colaboradores 

em  2015 , foi utilizando a aplicação de um inseticida químico 

Demand 2,5 CS em moradias do município de Recife – PE, 

onde havia sido notificada a presença de escorpiões.  

O estudo foi realizado em quatro verificações em um 

mês, na primeira visita (1 semana após a aplicação) o relato é 

de que não foi encontrado escorpiões, mas após a segunda 

semana houve a presença de escorpião aumentando 

gradualmente nas semanas seguintes sendo significativamente 

maior. A conclusão do estudo foi: “Até agora, não há medida 

totalmente eficiente para controlar populações de escorpiões. 

Os inseticidas químicos têm apresentado resultados 

insatisfatórios, possivelmente influenciados pelo uso incorreto, 

com exposição prolongada e frequente, colocando em risco a 

saúde das pessoas e causando danos ambientais 

(ALBUQUERQUE et al., 2015).  

Um ensaio feito por Stutz et al. 2015, comparou a ação 

de 3 produtos químicos (lambdacialotrina, bendiocarbe e 
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deltametrina) expostos ao escorpião do gênero Tityus em 

ambiente laboratorial concluindo que com o passar do tempo 

sua eficácia frente a esses artrópodes é diminuída, 

possivelmente o animal se adpta a esses compostos, o autor 

propõe que sejam feitos ajustes nas dosagens testadas e o 

bioensaio repetido com a mesma metodologia. 

Devido à presença de escorpiões resistentes aos 

agentes químicos atualmente utilizados, há a necessidade da 

utilização de frequentes aplicações e altas dosagens para que 

se possa paralisar o animal (ALVES et al., 2017). 

Essa constante aplicação de doses elevadas de produtos 

químicos resulta em sérios danos a saúde como falta de ar, 

irritação nos olhos, vômito, tonturas, dor de cabeça, irritação na 

pele, coceira, problemas na garganta nas pessoas que tem 

contato direto com esses inseticidas prejudicando também o 

meio ambiente (ALVES et al., 2017).  

Em consequência dessa situação, ultimamente há uma 

enorme procura por substâncias naturais com ação inseticida, 

pois representam uma melhor opção com relação ao custo 

benefício e por serem inseticidas biodegradáveis (TRINDADE, 

2015). 

Foi realizado uma busca nas 6 bases de dados (PubMed; 
Medline; Lilacs; Scielo; Science Direct e Periódicos CAPES), 
considerando os critérios de inclusão e exclusão, não foi 
encontrado nenhum artigo com inseticidas naturais frente a 
escorpiões do genêro Tityus. Mesmo tendo uma procura por 
produtos a base de plantas, que não cause danos a saúde nem 
ao meio ambiente, ainda se tem uma lacuna nessa área da 
ciência, a qual faz uma enorme diferença para quem tem 
contato direto com esses produtos químicos. 

 

CONCLUSÕES  
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O presente estudo mostrou que a região do Nordeste e 

Centro-Oeste tem um aumento significativo de picadas de 

escorpiões, se sobressaindo das demais regiões.  O estado de 

Pernambuco se destaca por ter um número de picadas e de 

óbitos maior do que o esperado principalmente em crianças e 

idosos, com isso o escorpionismo principalmente em 

Pernambuco é um problema de saúde pública e ambiental que 

precisa ser monitorado e controlado durante todo o ano. 

Com o aumento desses artrópodes há também um 

aumento no uso de inseticidas químicos que sejam eficazes na 

paralização do animal, prejudicando a saúde da população. 

Logo, se faz necessário mais estudos com plantas medicinais 

com atividades inseticidas no combate a escorpiões do gênero 

Tityus, que possam virar um inseticida natural, melhorando a 

saúde humana e do meio ambiente. 
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RESUMO: A leishmaniose é um grupo de doenças causadas 
por protozoários do gênero Leishmania, sendo consideradas 
protozooses negligenciadas de grande importância para a 
saúde pública mundial. A leishmaniose está presente em quatro 
continentes (América, Europa, África e Ásia) e possui entre 0,7 
e 1,3 milhão de novos casos anualmente. Em território 
brasileiro, há casos confirmados em todas as regiões, todavia, 
a região norte é responsável pela maior concentração de casos 
da doença em sua forma clinica tegumentar. As leishmanioses 
podem ser separadas clinicamente como tegumentar (LT) e 
visceral (LV). Os agentes infecciosos da LT são a Leishmania 
amazonensis e Leishmania braziliensis, enquanto aqueles 
referentes a LV são as espécies Leishmania donovani e 
Leishmania infantum. Para o tratamento das leishmanioses os 
medicamentos mais utilizados atualmente são os antimoniais 
pentavalentes, entretanto, seus efeitos colaterais se mostram 
danosos aos pacientes. Nesse contexto, fármacos como 
anfotericina B, pentamidina, miltefosina entre outros tornam-se 
opções limitadas devido principalmente a toxicidade inerente ao 
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produto, mas também ao custo, dificuldade na obtenção, além 
do risco de resistência medicamentosa e falha no tratamento. 
Desse modo, este trabalho é uma revisão bibliográfica acerca 
dos métodos atuais de tratamento para as leishmanioses e 
novas perspectivas, tendo em vista a resistência do patógeno 
às drogas clássicas utilizadas e apresentação de efeitos 
colaterais graves. 
Palavras-chave: Leishmaniose. Tratamento. Efeitos colaterais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose é um termo para definir um grupo de 

doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania, 

sendo estes transmitidos por meio da picada de um inseto 

flebotomíneo do gênero Phlebotomus ou Lutzomyia, a qual 

pode ser apresentada na forma clínica tegumentar, atingindo a 

derme; ou visceral, sendo sistêmica (MAGALHÃES, 2016). 

Apesar de suas diferenças etiológicas, ambas as manifestações 

clínicas são consideradas protozooses negligenciadas de 

grande importância para a saúde pública mundial. 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) pode ser 

encontrada nas formas clínicas cutânea, disseminada, 

mucocutâne e difusa; sendo a forma cutânea a apresentação 

mais comum causada principalmente por Leishmania 

braziliensis, e a forma difusa a mais rara, tendo como seu 

agente etiológico a espécie Leishmania amazonensis (LIMA, 

2017). 

A LTA está presente em quatro continentes (América, 

Europa, África e Ásia) e possui entre 0,7 e 1,3 milhão de casos 

novos anualmente. Nesse contexto, em território brasileiro 

existem casos registrados em todas as regiões, observando-se 

uma maior concentração de casos na região norte para a LTA 

(VASCONCELOS et al., 2018).  
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A leishmaniose cutânea se caracteriza por lesões na pele 

que podem ser localizadas, únicas ou múltiplas, e após o 

período de incubação surgem então lesões em forma de pápula 

eritematosa que se torna um nódulo e pode ou não acompanhar 

linfadenopatia regional (ALVES, 2018). A lesão típica da LT é 

indolor, possui formato arredondado ou ovalado, mede de 

milímetros a alguns centímetros, e se encontra 

predominantemente em áreas do corpo descobertas (BRASIL, 

2017).   

A leishmaniose visceral (LV) ou calazar é uma doença 

sistêmica crônica cujos agentes infecciosos são as espécies 

Leishmania donovani, presente no subcontinente indiano e na 

África Oriental, e a espécie Leishmania infantum responsável 

pela doença na América Latina e no Mediterrâneo (JÚNIOR et 

al., 2016). A LV tem se tornado periurbana e urbana, sendo 

registrados surtos em diversos centros urbanos importantes do 

país. A doença possui condições propícias ao seu 

desenvolvimento levando em consideração os aspectos 

fisiográficos e climáticos presente no país (OPAS/OMS, 2018). 

Alguns dos aspectos clínicos da doença são febre de 

longa duração, perda de peso, fraqueza, hepatoesplenomegalia 

e pancitopenia, que é a diminuição de global de elementos 

celulares do sangue, devido à replicação dos protozoários em 

suas formas amastigotas nos macrófagos do baço, medula 

óssea e linfonodos (JÚNIOR et al., 2016). 

A LV tem sido encontrada mais frequentemente entre a 

parte da população com menor poder aquisitivo e tem sido 

relacionada a má nutrição, condições precárias de moradia, 

comprometimento do sistema imunológico, deslocamento 

populacional e ausência de recursos. Possui grande 

prevalência em países como Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, 

Sudão e Sudão do Sul, sendo nestes países cerca de 310 
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milhões de pessoas em risco de desenvolvimento da doença, 

que caso não seja tratada poderá levar a morte (WHO, 2019). 

Na região da América Latina 96% dos casos de LV são 

reportados no Brasil e destaca-se o aumento do número de 

mortes causadas por LV desde 2012 (OPAS/OMS, 2018). 

Segundo Vasconcelos et al. (2018), a associação entre 

as infecções causadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

– HIV e pelo protozoário Leishmania spp. é definida como a 

coinfecçäo Leishmania-HIV. Nesse sentido, a LV parece ter um 

risco elevado de desenvolvimento na população infectada pelo 

HIV. A LV e o HIV possuem mecanismos imunopatológicos 

semelhantes e são capazes de comprometer componentes do 

sistema imune como macrófagos e células dendríticas.  

A coinfecção possibilita um aumento na replicação do 

protozoário em indivíduos HIV positivo, e as alterações no 

sistema imune levam a aceleração dos quadros (JÚNIOR et al., 

2016). Desse modo, a coinfecção em questão é considerada 

uma doença de alta gravidade com números de casos em 

alarmante ascensão ao longo das décadas e com previsão de 

aumento (VASCONCELOS et al., 2018). Sendo assim 

importante a pesquisa e o estabelecimento de novos 

tratamentos que consigam lidar com este agravamento das 

leishmanioses em indivíduos coinfectados com HIV.  

As leishmanioses exigem um cuidado especial durante o 

tratamento, pois podem apresentar resposta lenta e com maior 

chance de recidivas. No Brasil o fármaco utilizado atualmente 

para o tratamento das leishmanioses humanas é o antimoniato 

de meglumina (Glucantime®). Porém este fármaco apresenta 

muitas reações adversas (ARAUJO, 2019), como o distúrbio de 

repolarização que tem como sintomas artralgia, mialgia, 

anorexia, náuseas, vômitos, pirose, dor abdominal, pancreatite, 

prurido, febre, fraqueza, cefaleia, tontura, palpitação, insônia, 
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nervosismo, edema, insuficiência renal aguda, dentre outros 

(BRASIL, 2017).  

O custo deste medicamento é menor em relação a outras 

opções sendo, portanto, a primeira opção na terapêutica para a 

leishmaniose. Todavia, possui algumas restrições devido a 

necessidade do emprego de altas doses para que se obtenha 

resultados satisfatórios, restringindo então a utilização de 

cardiopatas, nefropatas, hepatopatas e gestantes (BRASIL, 

2017).  

Nesse contexto, é necessário o aprofundamento em 

estudos acerca de novas drogas para o tratamento das 

leishmanioses, visando melhorar a eficiência no tratamento dos 

pacientes e diminuir os efeitos colaterais. Portanto, este 

trabalho tem como objetivo discutir os tratamentos atuais para 

as leishmanioses e as novas formas de combate a doença, 

tendo em vista os mecanismos de resistência do parasita e 

eficiência do medicamento. Como também sua viabilidade 

econômica para a população e principalmente os efeitos 

benéficos na regressão da parasitose com uma menor taxa de 

efeitos colaterais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia dessa revisão bibliográfica foi 

desenvolvida entre os meses de setembro e novembro de 2019. 

Nessa pesquisa foram incluídos artigos publicados ao longo de 

um período de 5 anos (2014 a 2019), utilizando-se as bases de 

dados Scielo, Google Acadêmico, PubMed, Elsevier e 

Periódicos CAPES. Dessa forma, foram utilizadas diferentes 

combinações das seguintes palavras chaves em português e na 

sua respectiva tradução para o inglês: (1) Leishmania spp.; (2) 

Leishmaniose; (3) Tratamento da leishmaniose e resistência; 
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(4) Epidemiologia da Leishmaniose; (6) Novos fármacos para o 

tratamento da leishmaniose; (7) Derivados de origem sintética 

e produtos naturais com atividade anti-leishmania; (8) 

Nanotecnologia na leishmaniose. Os critérios de inclusão para 

a seleção dos artigos foram as palavras-chave no título, data da 

publicação do artigo, fator de impacto, resumo e/ou texto 

integral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

TRATAMENTO E RESISTÊNCIA DA LEISHMANIOSE 

 

O tratamento medicamentoso para a leishmaniose mais 

utilizado é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que prevê a indicação dos antimoniais pentavalentes - 

antimoniato de meglumina (Glucantime®), estibogluconato de 

sódio (Pentostam®) - como primeira escolha para o tratamento 

de todos os tipos de leishmaniose. Entretanto, seus efeitos 

colaterais se mostram danosos aos pacientes, que necessitam 

de ser hospitalizados frente ao desenvolvimento de 

complicações cardíacas, hepáticas e renais, geralmente ao final 

do tratamento. Embora o uso dos antimoniais tenha rendido 6 

décadas, os mecanismos farmacológicos e toxicológicos ainda 

não possuem uma elucidação clara (MOREIRA et al., 2017). 

As investigações realizadas sobre o mecanismo de ação 

dos antimoniais são baseados em duas hipóteses. O primeiro 

modelo é o do redutor na bioconversão de SbV (antimônio 

pentavalente) a antimônio trivalente (SbIII), ação que ocorre 

devido ao cruzamento da membrana fagolisossomal, podendo 

ser realizada pelo parasita ou pelas células hospedeiras. O SbIII 

atua contra amastigotas e comprometem o potencial redox, 

permitindo o efluxo de tióis intracelulares e por consequência 
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inibição da tripanotiona redutase (TR). Enquanto que o segundo 

modelo, a forma pentavalente exerce atividade anti-

Leishmania, podendo atuar na inibição da atividade glicolítica, 

via oxidativa de ácidos graxos na forma amastigota, bem como 

por mecanismos indiretos através do aumento de citocinas e 

inibição da DNA topoisomerase I (NO, 2016). 

Em pacientes com coinfecção por LV de HIV, mostrou-

se que a resposta ao SbV possuiu menos eficácia e foi 

associado a um aumento da mortalidade em comparação com 

LV negativos para HIV. Além disso, foi elucidado que efeitos 

colaterais específicos, como pancreatite química, são mais 

comuns em pacientes coinfectados como o HIV (SUNDAR; 

SINGH, 2016). 

Dessa maneira com a consequente restrição de seus 

benefícios, medicamentos de segunda linha foram adotados 

como drogas alternativas (GHORBANI; FARHOUDI, 2018). A 

anfotericina B (AmpB) é o medicamento de segunda escolha 

mais visado, tendo seu uso limitado pelos efeitos colaterais 

graves, como hematoxicidade e nefrotoxicidade, senso fatores 

relevantes para a restrição ao tratamento. Além disso, sua 

forma lipossomal, administrada pela via intravenosa na LV (95% 

de chance de cura) possui alto custo, impedindo sua utilização 

em países de baixos níveis socioeconômicos. Tal droga atua 

interagindo com o ergosterol da membrana da Leishmania, de 

modo a modificar sua permeabilidade, levando tanto 

promastigotas quanto amastigotas à morte celular (NO, 2016).  

A pentamidina também é utilizada para o tratamento da 

leishmaniose, contudo apresenta como fatores limitantes a 

resistência e a toxicidade em pacientes que fazem uso desse 

medicamento (GHORBANI; FARHOUDI, 2018). Seu uso é 

altamente eficaz contra a tripanossomíase humana africana, 

também conhecida como a doença do sono; e foi adotada como 
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medicamento de segunda linha para a LV, sendo indicada para 

pacientes refratários após tratamento com antimonial 

pentavalente. Em geral, a pentamidina parece promover a 

apoptose atuando nas mitocôndrias, afetando o complexo da 

cadeia respiratória ou inibindo o processo de replicação (NO, 

2016). 

 A miltefosina é um medicamento de terceira linha no 

tratamento para pacientes com LC e LV, tendo como vantagens 

a eficácia oral e o curto período de uso da droga. Entretanto, 

apresentou efeitos teratogênicos e vida útil longa, que poderia 

favorecer a resistência aos medicamentos, além de desconforto 

gastrointestinal que se torna um complicador para os pacientes 

que fazem esse tratamento (GHORBANI; FARHOUDI, 2018). 

Nesse contexto, essas opções se tornam limitadas por 

toxicidade, custo, acesso, dificuldade na obtenção, bem como 

risco de resistência medicamentosa e falha no tratamento 

(HEFNAWY et al., 2017). Um dos maiores desafios da 

abordagem medicamentosa atual tanto na leishmaniose 

visceral (LV) quanto na leishmaniose cutânea (LC), continua 

sendo a proporção de falhas durante o tratamento. E esse 

resultado desfavorável pode não só está relacionado com a 

suscetibilidade, mas também com a complexa interação 

medicamento, parasita e hospedeiro (HENDRICKX et al., 

2018). 

A partir da resistência generalizada dos antimoniais 

pentavalentes no continente indiano, a anfotericina B 

lipossômica (AmB)  AmBisome®  foi disponibilizada como droga 

de escolha para o programa de eliminação da LV. Dessa forma, 

existe uma grande necessidade de se compreender, distinguir 

e caracterizar os efeitos relacionados ao parasita e ao 

hospedeiro na eficácia das drogas, bem como resistência real 

dos medicamentos aos parasitas, associado a uma interação 
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de fatores farmacocinéticos e imunológicos do hospedeiro 

(HENDRICKX et al., 2016).  O estudo da resistência 

medicamentosa é essencial para identificar o alvo da droga e, 

portanto, valioso para abordagem de mecanismos de ação de 

novos medicamentos (HEFNAWY et al., 2017). 

Alguns dos genes envolvidos com a resistência 

medicamentosa dos antimoniais foram descobertos e 

envolviam alguns mecanismos como a limitação da entrada de 

antimônio dentro da célula; aumento da expressão do destino 

(Sb (III) inibe a atividade da tripanotiona redutase levando a um 

acúmulo da forma reduzida de tripanotiona); a diminuição da 

forma pró-droga Sb (V) para a forma ativa Sb (III); a conjugação 

da droga com moléculas contendo tiol e sequestro ou efluxo da 

droga conjugada com tiol. Sendo outro mecanismo de 

resistência principal na Leishmania, os rearranjos genômicos, 

que proporcionam a amplificação de genes de resistência por 

meio da recombinação homóloga de sequências repetidas. 

Sendo, portanto, bons biomarcadores para a resistência aos 

antimoniais (EDDAIKRA et al., 2017). 

Existe ainda, uma crescente afirmação de que as 

terapias combinadas seriam ótimos métodos que trariam 

benefícios substanciais, podendo aumentar o prazo de validade 

dessas drogas (HEFNAWY et al., 2017). Para a malária, AIDS 

e tuberculose foram realizadas buscas de uma terapia 

combinada ideal com base no modo de ação dos medicamentos 

parceiros e em parâmetros farmacocinéticos. Assim, 

características como tempo de liberação do parasita e meia-

vida do medicamento estão guiando a seleção racional de 

combinações. Entretanto, a resistência a esse método é uma 

realidade que deve ser levada em consideração, bem como 

administração inadequada e efeitos colaterais tóxicos, que 

acabam preconizando a necessidade urgente de um novo 
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arsenal terapêutico viável para os pacientes acometidos por 

essa patologia (PONTE-SUCRE et al., 2017). 

 

NOVOS FÁRMACOS DE ORIGEM SINTÉTICA PARA O 

TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE 

 

A descoberta de novos medicamentos é essencial para 

melhorar de forma eficaz o tratamento dos pacientes 

acometidos por essa patologia. Dessa forma, novos estudos 

estão sendo realizados, nos quais estão descritos abaixo, 

levando a descoberta recentes de novos fármacos usados para 

o tratamento da leishmaniose, incluindo compostos químicos de 

origem natural e sintética.  

• Derivados hidrazônicos 

O grupo funcional hidrazona é caracterizado pela 

estrutura R1-C=N-NH-R2, onde R2 e R1 podem ser conjugados 

a grupos funcionais distintos que conferem diferentes 

funcionalidades à molécula. Esse grupo químico despertou o 

grande interesse da comunidade científica, pois eles têm 

propriedades químicas, terapêuticas, biológicas e industriais em 

potencial (COIMBRA, et al., 2019). 

Coimbra e seus colaboradores (2019) em seu estudo 

com derivados N-acil-hidrazônicos (figura 1 - a, c) na atividade 

anti-Leishmania contra as formas promastigotas e amastigotas 

de L. amazonensis, apresentaram potencial atividade, além de 

serem capazes de causar despolarização mitocondrial e 

aumento dos níveis intracelulares de ERO (espécies reativas de 

oxigênio). 

Romero et al. (2019) mostraram uma atividade 

significativa do seu derivado 1-ftalazinil-hidrazona contra a 
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forma amastigota em L. braziliensis, com valores de EC50 nas 

faixas sub-micromolar e nanomolar. O melhor composto 

apresentou uma atividade seletiva e excelente contra a forma 

amastigota intracelular clinicamente relevante, com um valor de 

CE50 na faixa sub-micromolar (0,59 µM) (figura 1-b), sem afetar 

a viabilidade das células hospedeiras. O estresse oxidativo foi 

identificado como o possível modo de ação da droga. 

• Derivados piridínicos 

As pirimidinas são conhecidas pela riqueza de potenciais 

biológicos. Essas moléculas são compostos heterocíclicos 

formados por dois átomos de nitrogênio que substituem dois 

átomos de carbono no anel benzeno. A importante atividade do 

grupo piridina em sistemas biológicos é a sua presença na 

composição das vitaminas niacina e piridoxina (vitamina B6) 

(BEKHIT et al., 2018; KHAN et al., 2017). 

Khan e colaboradores (2017) verificaram o potencial da 

atividade de uma nova série de derivados ildon-piridínicos 

(figura 1 - d) em L. donovani. Os compostos mais ativos 

apresentaram IC50 entre 102,47 e 99,49 μM, quando 

comparados com estibogluconato de sódio padrão (IC50 = 

490,00 μM). 

Adam et al. (2014) investigaram uma nova série de 

triazolpiridil-cetonas. Os compostos exibiram atividade in vitro 

em nível micromolar contra promastigotas cultivados de 

diferentes espécies de Leishmania como L. amazonensis, L. 

guyanensis, L. braziliensis e L. infantum. O derivado de 

triazolopiridil apresentou maior atividade leishmanicida dentre 

os compostos testados in vivo no fígado e baço de 

camundongos infectados com L. infantum (mais de 90% de 

inibição). 
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• Derivados quinolínicos 

A importância do núcleo quinolínico pode ser 

evidenciada pelo grande número de fármacos, obtidos por via 

sintética, comercialmente disponíveis que contem esse núcleo 

em sua estrutura. Por exemplo o clioquinol, fármaco utilizado 

em diversas infecções fúngicas cutâneas; e o cloroquinaldol, 

antisséptico que apresenta atividade antibacteriana e 

antifúngica. Outros fármacos disponíveis para uso clínico são o 

montelucaste de sódio, que é o único antiinflamatório indicado 

hoje para o tratamento simultâneo da asma crônica e rinite 

alérgica (PINHEIRO et al., 2010). 

A literatura descreve vários estudos com a avaliação da 

atividade anti-leishmania de derivados quinolínicos, a exemplo 

de Soyer et al (2019). Os resultados mostraram que o composto 

(figura 1 - e) teste foi altamente eficaz contra as espécies L. 

infantum e L. amazonensis, apresentando IC50 de 4,21 μM e 

7,53 μM, respectivamente, contra formas promastigotas e de 

4,73 μM e 8,75 μM, respectivamente, nas formas amastigotas. 

A molécula também induziu alterações no potencial da 

membrana mitocondrial e na integridade celular dos parasitas e 

causou um aumento na produção de espécies reativas de 

oxigênio em L. amazonensis. Experimentos realizados em 

camundongos BALB/c, que haviam sido previamente infectados 

com promastigotas de L. amazonensis, mostraram que esses 

animais apresentaram reduções significativas na carga 

parasitária quando o tecido infectado (baço, fígado e linfonodo 

drenado) foram avaliados.  

Em outro estudo (DUARTE et al., 2016), a atividade anti-

leishmania da 8-hidroxiquinolina (8-HQN) foi investigada contra 

as formas promastigotas in vitro e amastigotas em macrófagos 

in vivo com Leishmania amazonensis, Leishmania infantum e 
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Leishmania braziliensis. A 8-HQN foi eficaz no tratamento de 

macrófagos infectados, bem como na prevenção da infecção 

dessas células usando parasitas pré-tratados. Além disso, a 8-

HQN causou uma alteração no potencial da membrana 

mitocondrial dos parasitas. Os resultados também mostraram a 

eficácia in vitro e in vivo do 8-HQN nas diferentes espécies de 

Leishmania, o que poderá ser usado em futuros estudos de 

otimização terapêutica para tratar as leishmanioses.  

  

Figura 1. Compostos sintéticos com atividade anti-leishmania 
dos diferentes grupos: derivados hidrazônicos (a, b, c), 
piridínico (d) e quinolínico (e). 

 
Fonte: Adaptado de Coimbra et al., 2019; Romero et al., 2017; e 

Soyer et al., 2019. 
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FÁRMACOS DE ORIGEM NATURAL PARA O TRATAMENTO 

DA LEISHMANIOSE 

 

O tratamento da leishmaniose é baseado principalmente 

em compostos antimoniais pentavalentes, seguido pela 

anfotericina B como um medicamento de segunda escolha. 

Entretanto, a alta toxicidade, efeitos colaterais graves e custo 

elevado dificultam o uso desses fármacos em países onde a 

leishmaniose é endêmica e negligenciada. Neste cenário, os 

fitoterápicos tradicionais estão sendo muito explorados, pois, 

podem reduzir o risco de doenças crônicas e agir como 

antibióticos, antioxidantes e/ou imunomoduladores 

(RODRIGUES et al., 2015). 

O avanço da química orgânica no período entre os 

séculos XVIII e XIX, possibilitou a extração e o isolamento de 

constituintes ativos de plantas medicinais, levando assim ao 

desenvolvimento no campo da pesquisa conhecido como 

química natural do produto ou fitoquímica (OLIVEIRA et al., 

2017). Diversos estudos descreveram os efeitos de extratos 

vegetais ou compostos isolados sobre as células do sistema 

imunológico e a secreção de citocinas. Assim, o estudo de 

compostos ativos obtidos de plantas utilizadas na medicina 

tradicional desempenha um papel central na busca de novas 

moléculas leishmanicidas (RODRIGUES et al., 2015). 

Pressupõe-se que existam cerca de 250.000 espécies de 

plantas medicinais distribuídas no mundo. Todavia, as 

atividades biológicas de apenas cerca de 6% delas foram 

determinadas. Ademais, apenas cerca de 0,75% de compostos 

à base de plantas medicinais foram estudados em ensaios 

clínicos (JAMEEL et al., 2014). 

Os produtos naturais há muito tempo são considerados 

fonte rica de extratos biologicamente ativos, óleos essenciais e 
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substâncias isoladas, procurando-se sempre a aplicação 

terapêutica desses compostos. Diversos laboratórios de 

pesquisa distribuídos pelo mundo realizam pesquisas em 

plantas, na busca de substâncias ativas contra diversas 

doenças, como infecções microbianas e protozoários, câncer e 

diabetes. Nesse contexto, produtos naturais derivados de 

plantas, como compostos fenólicos, esteróides, quinonas, 

cumarinas, terpenóides e alcaloides, têm sido amplamente 

investigados por seu potencial anti-Leishmania (RODRIGUES 

et al., 2015).  

Três compostos têm tido a sua atividade anti-Leishmania 

bastante explorada, são eles os flavonoides, as chacolnas e as 

cumarinas Figura 2 (CHEUKA et al., 2017). 

  

• Flavonoides 

 

Os flavonoides são metabólitos secundários naturais 

presentes nas plantas, os quais têm uma estrutura polifenólica, 

com uma atividade biológica imensa e propriedades 

terapêuticas contra doenças como o câncer, doenças 

cardiovasculares, distúrbios neurológicos, doenças de pele e 

várias outras doenças agudas e crônicas, como a leishmaniose. 

Os flavonoides são terapeuticamente ativos e possuem 

propriedades antioxidantes, sendo encontrados em muitas 

plantas, frutas e vegetais (CHANDRASEKAR et al., 2018). 

Estudos recentes, onde os flavonoides luteolina e 

quercetina foram testados em diferentes espécies de 

Leishmania spp., mostraram que esses compostos não 

apresentam uma atividade relevante nas avaliações in vitro, 

porém exibiram atividade surpreendente in vivo (CHEUKA et al., 

2017).  
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Ensaios utilizando luteolina na dose de 3,5mg/kg por 

peso corporal em hamsters infectados com L. donovani, 

apresentou redução de até 80% da carga parasitária esplênica, 

enquanto que os submetidos ao tratamento com a quercetina 

apresentaram redução de 90% do parasita (dose: 14 mg/kg) no 

mesmo modelo de roedor. Embora a quercetina pareça induzir 

a parada do ciclo celular em células T humanas normais, essa 

toxicidade não foi observada para a luteolina (CHEUKA et al., 

2017). 

• Chalconas 

As chalconas são metabólitos secundários proeminentes 

e precursores biogenéticos de flavonoides e isoflavonoides. 

Apresentam uma estrutura básica de [1,3-difenil-2-propen-1-

ona], sendo então, cetonas aromáticas que ocorrem de forma 

natural, compondo um sistema de carbonila α,β-insaturado que 

une dois anéis aromáticos. Estão presentes principalmente em 

frutas, vegetais, grãos, raízes, flores, chás e vinhos (FERREIRA 

et al., 2018).   

A licochalcona A foi o primeiro derivado identificado 

dessa classe de compostos com atividade anti-Leishmania, a 

qual foi extraída de raízes de Glycyrrhiza spp.. Ensaios 

realizados verificaram a inibição do crescimento tanto de formas 

promastigotas, quanto de amastigotas de diferentes espécies 

de Leishmania. Utilizando-se a licochalcona A em uma 

concentração de 5 μg/mL ela inibiu a proliferação in vitro de 

formas promastigotas após uma incubação por um período de 

20 horas. Os pesquisadores ainda tentaram conhecer o 

mecanismo de ação deste composto natural, e relataram que a 

chalcona, possivelmente interfere na estrutura e na função das 

mitocôndrias desses parasitas. Estudos foram realizados em 
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camundongos infectados com L. major, e o composto mostrou-

se ativo in vivo também (DE MELLO, 2018).  

Esses compostos têm apresentado propriedades anti-

inflamatórias, antimicrobianas, antivirais, antioxidantes, 

antitumoral e a sua atividade anti-Leishmania também tem sido 

investigada, exibindo resultados promissores. Ensaios 

utilizando extratos das folhas da planta Piper aduncum que tem 

na sua composição química chalconas, apresentaram uma 

baixa citotoxicidade frente às formas promastigotas de L. 

braziliensis e L. chagasi, porém mostrou uma atividade 

moderada contra L. amazonensis (TAJUDDEEN et al., 2018). 

Pesquisadores brasileiros extraíram das inflorescências 

da Piper aduncum o composto 2,6-dihidroxi-4-methoxichalcona 

(DMC) e realizaram testes em formas amastigotas axênicas de 

L. amazonensis. Este composto se apresentou efetivo frente a 

esta forma celular do parasito, numa concentração de dose letal 

ED50 de 24 µg/mL (MELLO, 2018).  

         

• Cumarinas 

Os compostos cumarínicos são uma classe de lactonas 

formados estruturalmente por um anel de benzeno fundido ao 

anel de α-pirona,  possuindo então, um sistema conjugado rico 

em elétrons, apresentando uma certa facilidade para o 

transporte de carga. Essa simplicidade e versatilidade na 

composição desse composto o tornam um ponto de partida 

interessante para uma ampla gama de aplicações.  A atividade 

antioxidante, antimicrobiana, antitumoral, antidiabéticos, 

analgésica, antineurodegenerativa, anti-inflamatória e 

antiparasitária da cumarina, têm sido amplamente exploradas 

(MATOS et al., 2015).  
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Um ensaio utilizando frações de cumarinas, isoladas de 

Caryocar brasiliense, mostrou-se altamente eficaz quando 

administrado por via intramuscular a uma dose de 18 mg/kg/dia 

em camundongos infectados com L. amazonensis. Essa 

administração por via intramuscular pode ter sua eficácia 

comparável à droga padrão glucantime® (meglumina) 

(CHEUKA et al., 2017). 

  

Figura 2. Estrutura química dos diferentes grupos de 
compostos naturais que possuem atividade anti-Leishmania : 
flavonoides (a) chalconas (b) e cumarinas (c). 

 

Fonte: Adaptado de CHEUKA et al., 2017. 

 

CONCLUSÕES  

 

A leishmaniose ainda é um grave problema de saúde 

pública nos países em desenvolvimento na atualidade, tendo 

medicamentos usados na sua terapêutica com diversas 
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limitações, incluindo elevada toxicidade, alto custo, sendo de 

difícil administração e podendo causar resistência no paciente. 

Levando em consideração essas dificuldades de 

tratamento e a ausência de vacinas, há urgência na busca de 

novas drogas terapêuticas dentre as quais se incluem os 

compostos químicos de origem natural e sintética. Além disso, 

o advento e a ascensão da nanotecnologia possibilita o 

desenvolvimento de novas formas farmacêuticas com potencial 

para agir por meio de novos mecanismos de ação contra vários 

agentes causadores de doenças, incluindo as causadas pelo 

protozoários do gênero Leishmania spp..                                   

Nesta revisão bibliográfica, analisamos vários desses 

compostos com possíveis perspectivas terapêuticas para essa 

doença infecciosa, podendo eles serem candidatos clínicos por 

si mesmos ou fornecer modelos para outros programas 

terapêuticos de produtos químicos medicinais. 
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RESUMO:  O complexo teníase-cisticercose é classificado 
como doença tropical negligenciada, se fazendo presente 
principalmente em áreas onde existem precárias condições 
sanitárias e baixo nível socioeconômico, fatores estes que 
favorecem a transmissão e manutenção do ciclo evolutivo da 
Taenia solium. O estudo acerca do complexo teníase-
cisticercose desenvolvido em uma comunidade rural do sertão 
paraibano, teve como objetivo detectar portadores de teníase, 
avaliar os fatores de risco para disseminação da cisticercose e 
traçar o perfil enteroparasitológico dos participantes. A amostra 
foi composta por 92 pessoas, dentre elas criadores de porcos 
e/ou consumidores da carne suína comercializada no local. 
Inicialmente, foi aplicado um questionário epidemiológico no 
intuito de conhecer as condições higiênico-sanitárias, os 
hábitos alimentares, o modo de criação dos suínos, entre outras 
características. Posteriormente, os participantes coletaram 
amostras fecais, as quais foram analisadas através do método 
de Hoffmann. Constatou-se que 46,7% dos indivíduos 
albergavam pelo menos uma espécie de enteroparasita, sendo 
Endolimax nana (46,25%), Entamoeba coli (20,0%) e 
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Entamoeba histolytica/dispar (18,75%) as mais frequentes. O 
fato de não ter sido encontrado nenhum ovo de Taenia spp. 
sugere que a referida comunidade rural não representa uma 
zona de endemicidade para teníase, porém foram detectados 
fatores de risco relevantes para a transmissão da cisticercose e 
de outras parasitoses. 
Palavras-chave: Teníase. Cisticercose. Comunidade rural.   

 

INTRODUÇÃO 

 

O complexo Teníase-Cisticercose encontra-se no grupo 

de doenças tropicais negligenciadas reconhecido 

mundialmente, representando um grave problema de saúde 

pública que é comumente associado a fatores como a 

decadência ou, até mesmo, ausência de instalações higiênico-

sanitárias adequadas, o que pode favorecer a transmissão e 

manutenção do ciclo biológico do parasita nas regiões onde ele 

se faz presente (FELIPPE et al., 2014). 

A teníase é adquirida quando o ser humano se alimenta 

da carne de porco ou boi mal cozida ou crua contendo 

cisticercos, desenvolvendo, assim, a forma adulta da Taenia 

solium ou Taenia saginata em seu intestino, que libera proglotes 

gravídicas contendo ovos, sendo estas eliminadas juntamente 

com as fezes. Esta doença pode causar dores abdominais, 

flatulência, náuseas, debilidade, perda de peso, diarreia ou 

constipação, podendo acarretar também retardo no 

desenvolvimento das crianças e baixa produtividade nos 

adultos (TOLEDO et al., 2018; BUZZO, 2015). 

Os seres humanos também podem ser infectados 

quando ingerem os ovos de T. solium através de alimentos ou 

água contaminados ou como consequência de má higiene, o 

que resulta na cisticercose humana. Larvas de tênia 
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(cisticercos) podem se desenvolver em diversos tecidos do 

organismo hospedeiro, com predileção pelo sistema nervoso 

central, que quando aí se instalam, causam a neurocisticercose, 

podendo apresentar sintomas tais como convulsões, 

hipertensão intracraniana, hidrocefalia, cefaleia, síndrome 

medular, meningite e alterações psíquicas. A neurocisticercose 

é a infecção parasitária mais comum do sistema nervoso central 

e a principal causa de epilepsia de origem secundária no Brasil, 

podendo ser fatal (TOLEDO et al., 2018; WHO, 2014). 

O complexo teníase-cisticercose apresenta uma 

distribuição mundial, ocorrendo principalmente em 

comunidades carentes de países da América Latina, África 

Subsaariana e Ásia, onde os seres humanos estão 

constantemente em contato com animais, sob condições que 

propiciam a transmissão e a manutenção do ciclo zoonótico. 

Fatores como maus hábitos de higiene, ausência de 

saneamento básico adequado, criação de porcos soltos 

livremente, fornecimento ineficiente de água potável, falta de 

ações ligadas à prevenção e controle dessas doenças são 

determinantes nesta questão (ACEVEDO-NIETO, 2015). 

Apesar das afecções geradas por Taenia solium serem 

reconhecidas como graves problemas de saúde pública, ainda 

é muito difícil avaliar a incidência e distribuição espacial destas, 

visto que os métodos coproparasitológicos para teníase são 

insuficientes e os sorológicos podem superestimar as taxas de 

infecção, o que acaba prejudicando a compreensão 

epidemiológica. Portanto, teníase e cisticercose são 

consideradas doenças tropicais negligenciadas (WARDROP et 

al., 2015). Foi estabelecido pela Organização Pan-Americana 

de Saúde em 1994 que os níveis de prevalência de 1% para 

teníase humana, 0,1% para cisticercose humana e 5% para 
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cisticercose animal são considerados endêmicos (ACEVEDO-

NIETO, 2015; OPAS/OMS, 1994). 

Uma análise de dados soro-epidemiológicos de estudos 

feitos entre os anos de 1989 e 2014 em países da América 

Latina, Ásia e África mostrou uma prevalência para teníase 

variando de 0 a 17,25% (CORAL-ALMEIDA et al., 2015). No 

Brasil, a prevalência de teníase obtida através da análise de 

amostras fecais foi de aproximadamente 4% em determinadas 

comunidades (ACEVEDO-NIETO, 2015) 

A neurocisticercose acomete mais de 29% das pessoas 

com epilepsia residentes em áreas endêmicas (CORAL-

ALMEIDA et al., 2015). Na América Latina, estudos obtiveram 

a prevalência de cisticercose através das técnicas de ELISA 

e/ou Western Blot em países considerados endêmicos como 

México (3,7-12,2%), Peru (5-24%), Equador (10,4%), 

Guatemala (10-17%) e Bolívia (22,4%) e resultados de 

autópsias apontaram neurocisticercose em 2,4% de casos 

examinados no Brasil (WHO, 2015). 

Embora o Ministério da Saúde brasileiro recomende 

(Portaria 1.100 de 24/05/1996) a implementação da notificação 

do complexo teníase-cisticercose, somente os Estados de Mato 

Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná e o 

município de Ribeirão Preto (SP) estabeleceram programas de 

combate e controle para esta afecção (NEVES, 2016). Os 

dados referentes ao complexo no estado da Paraíba são 

escassos, porém alguns estudos têm sido realizados nos 

últimos anos visando obter maiores informações sobre o 

problema.  

FREITAS et al. (2005) realizaram na zona do Cariri 

paraibano um estudo sobre a cisticercose em pacientes que 

apresentavam epilepsia e constataram uma soroprevalência de 
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118,2/1000 habitantes, concluindo-se que os municípios 

estudados apresentam perfil epidemiológico compatível com a 

ocorrência do complexo teníase-cisticercose e que a 

cisticercose provavelmente desempenhe função importante no 

aparecimento da epilepsia nesses pacientes. 

Em 2011, a mesma equipe desenvolveu um trabalho no 

Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira em João Pessoa e 

relataram positividade na pesquisa de anticorpos anti-cisticerco 

de Taenia solium em 58,6% dos participantes, constatando-se, 

então, uma alta soroprevalência (TORRES, 2013). 

Um estudo coproparasitológico e epidemiológico do 

complexo teníase-cisticercose realizado em 2015 no município 

de Marizópolis, localizado no alto sertão da Paraíba, mostrou 

que das 125 amostras fecais obtidas, uma (0,8%) foi positiva 

para ovos de Taenia spp, o que confere um dado preocupante 

visto que é próximo do valor limite (1%) preconizado pela 

Organização Panamericana de Saúde para ser considerado 

endêmico (SOUSA, 2015). 

Apesar da relevância do tema, nota-se que ainda são 

poucas as pesquisas na Paraíba, sendo de fundamental 

importância dar continuidade a esses estudos para que se 

possam atualizar os dados referentes ao complexo teníase-

cisticercose no estado. 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo 

realizar um estudo epidemiológico acerca do complexo teníase-

cisticercose no sertão paraibano, mais especificamente no Sítio 

Timbaúba, localizado na cidade de São João do Rio do Peixe – 

PB, visando determinar a prevalência da teníase no local em 

questão; detectar a presença de fatores de risco relacionados 

ao complexo teníase-cisticercose; e traçar o perfil 
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enteroparasitológico dos indivíduos participantes desta 

pesquisa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo observacional, do tipo 

transversal, prospectivo e de natureza epidemiológica. A 

população selecionada para participar da pesquisa reside no 

Sítio Timbaúba que se encontrava na zona rural do município 

de São João do Rio do Peixe – PB, localizado no alto sertão 

paraibano. De acordo com a Associação de moradores da 

referida comunidade, seu índice populacional era de, 

aproximadamente, 400 habitantes. Foram selecionados os 

indivíduos que se enquadraram em, pelo menos, um dos 

seguintes critérios: praticar ou já ter praticado a criação de 

porcos com a finalidade de consumo e/ou venda, 

principalmente de forma artesanal, onde os animais são 

mantidos em um local cercado, popularmente conhecido pelo 

nome de “chiqueiro”, ou até mesmo soltos nos quintais das 

casas, facilitando, assim o seu contato com as fezes humanas; 

consumir a carne dos porcos que são criados, abatidos e 

comercializados nesta comunidade.  

A amostra foi composta por 92 pessoas, dos sexos 

masculino ou feminino, com faixa etária variando entre 02 a 76 

anos, as quais atendiam às exigências estipuladas e 

concordaram em participar da pesquisa. 

 A primeira etapa do trabalho consistiu em uma visita à 

comunidade para investigação acerca da criação de suínos e a 

comercialização deste tipo de carne no local. Em seguida, foi 

feita uma seleção das famílias que poderiam se enquadrar nos 

critérios pré-estabelecidos e realizou-se uma visita a suas 
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respectivas residências, visando explicar o objetivo da pesquisa 

e convidando-os a participar da mesma. Cada família que 

concordou em fazer parte do estudo foi representada por um 

membro, o qual assinou duas vias do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e respondeu a um questionário 

epidemiológico, que foi elaborado usando como base o 

preconizado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), no 

intuito de verificar os fatores de risco relacionados ao complexo 

teníase-cisticercose.  

Com relação à coleta das amostras fecais, foram 

entregues aos participantes coletores de fezes devidamente 

identificados, sendo posteriormente analisadas no Laboratório 

de Parasitologia Clínica DCF/CCS/UFPB (Lapaclin), localizado 

na cidade de João Pessoa. O processamento e a análise das 

amostras fecais foram realizados através do método de 

Hoffmann, Pons e Janer ou Lutz (sedimentação espontânea), 

visando a pesquisa de cistos de protozoários e ovos de 

helmintos, com enfoque principal para os ovos de Taenia spp.  

Posteriormente, realizou-se uma última visita para a 

entrega dos laudos dos participantes, sendo que aqueles que 

apresentaram resultado positivo foram devidamente instruídos 

sobre o seu caso e aconselhados a procurar o serviço de saúde 

para que se inicie o tratamento adequado.  

Os dados obtidos através dos questionários 

epidemiológicos e os resultados dos exames parasitológicos 

foram organizados em uma planilha Microsoft Excel para a 

elaboração do banco de dados e obtenção de gráficos e tabelas 

com as variáveis mais relevantes. Foi realizada análise 

descritiva dos resultados, sendo utilizado para o tratamento 

estatístico o software SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), versão 19.0.  
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Com o objetivo de verificar a influência de possíveis 

variáveis na ocorrência de teníase, foi ajustado um modelo de 

regressão logística, para observar que relações essas possíveis 

variáveis apresentam com a variável resposta (ter ou não ter 

teníase) com nível de significância observado de 5% (p<0,05).  

Esta pesquisa, por envolver seres humanos, obedece 

estritamente às especificações bioéticas contidas na Resolução 

466/12 do Ministério da Saúde, respeitando os princípios da 

autonomia, da não maleficência e da beneficência. O estudo 

apresenta o Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética: 393999614.7.0000.5188 emitido pelo Comitê de Ética em 

Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal da Paraíba. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O universo de estudo foi constituído por 92 pessoas, das 

quais 56,5% eram do sexo feminino. Após realização dos 

exames parasitológicos de fezes, constatou-se que 46,7% dos 

participantes albergavam pelo menos uma espécie de 

enteroparasita. O gênero feminino foi o mais acometido por 

enteroparasitoses, apresentando porcentagem de 51,2% 

dentre os 43 exames positivos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Casos confirmados de parasitas intestinais por 

gênero. 

Gênero Positivos Negativos Total 

Feminino 22 30 52 

Masculino 21 19 40 

Total 43 49 92 
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Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Entre os 43 indivíduos com resultado positivo para o 

exame parasitológico, 19 (44,2%) deles estavam 

monoparasitados, 15 (34,9%) biparasitados e 09 (20,9%) 

poliparasitados. 

Foi constatada a presença de protozoários em todos os 

exames coproparasitolológicos positivos e apenas 03 (3,3%) de 

helmintos entre estes, ou seja, os participantes que 

apresentaram helmintos em seus resultados também 

albergavam algum tipo de protozoário. 

O perfil enteroparasitológico traçado está representado 

na Figura 1 e, mediante sua análise, nota-se que houve uma 

predominância dos protozoários e poucos casos de helmintos, 

o que tabém foi observado em outros estudos realizados no 

Brasil (SOBREIRA, 2017; BARBOSA et. al., 2016; SOUSA, 

2015; DUCAS, 2014). 

 

Figura 1. Distribuição percentual dos 80 parasitas nas 43 

amostras positivas. 
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Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

No presente estudo não foram encontrados ovos de 

Taenia spp. nas amostras de fezes analisadas, dado este que 

sugere que a comunidade em questão não representa uma 

zona endêmica para teníase, visto que, para tal, foi preconizado 

pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS, 

1994) o nível de 1%. O fato das amostras fecais terem sido 

coletadas apenas uma vez e processadas somente pelo 

método de Hoffmann também pode ter influenciado diretamente 

no resultado obtido, portanto não se pode descartar a 

possibilidade da presença do parasita no organismo. 

Pesquisas acerca do complexo teníase-cisticercose 

realizadas em Minas Gerais e no município de Santa Cruz-PB, 

usando metodologia análoga a do presente estudo, também 

não evidenciaram ovos de Taenia spp. nas amostras fecais 

obtidas (SOBREIRA, 2017; DUCAS, 2014; FELIPPE et al., 

2014). 

Trabalhos semelhantes apresentaram poucos resultados 

positivos para teníase em seus exames coproparasitológicos, 

como os realizados nas cidades brasileiras de Marizópolis-PB 

(0,8%), Pará de Minas-MG (0,3%) e Viçosa-MG (0,2%), níveis 

estes que, apesar de baixos, requerem uma atenção maior pois 

se encontram próximos do valor estabelecido pela Organização 

Pan-Americana de Saúde (IASBIK et al., 2018; BARBOSA et. 

al., 2016; SOUSA, 2015). 

Em contrapartida ao exposto, ainda no mesmo âmbito 

abordado, foi evidenciada alta positividade para T. solium em 

países como Tailândia (3,3%), Peru (2,1%) e China (3,9%), o 

que sugere endemicidade para teníase nestas localidades (LI 

et al., 2019; MCCLEERY et al., 2015; WATTS et al., 2014). 
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A prevalência de Entamoeba histolytica/dispar 

encontrada representa um valor considerável e merece 

atenção, visto que, dentre as amebas detectadas na pesquisa, 

esta apresenta potencial patogênico. Um estudo realizado por 

SUNGKAR et al. (2015) numa área rural da Indonésia relatou a 

presença de E. histolytica/dispar em 17,1% dos participantes, 

valor este bastante próximo ao de 18,75% obtido no presente 

trabalho. 

O estudo contou com a participação de 28 famílias, as 

quais eram compostas, em média, por 4 pessoas, e a idade dos 

indivíduos variou de 02 a 76 anos. O índice de positividade de 

parasitas intestinais encontrados por faixa etária está retratada 

na Figura 2. 

 

Figura 2. Positividade de enteroparasitos distribuídos por faixa 

etária. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

A análise dos questionários epidemiológicos permitiu 

coletar informações sobre o histórico de teníase das famílias e 

seus hábitos alimentares, bem como a infraestrutura sanitária 

das residências, o abastecimento de água, o sistema de criação 

e manejo dos suínos. 
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Entre os participantes, 19,6% confirmaram a ocorrência 

de casos de teníase em sua família, resultado este que se 

assemelha com o de 19,3% obtido no trabalho de FREITAS et 

al. (2005) na região do Cariri Paraibano. Neste contexto, 

considera-se alto o percentual de casos de teníase relatados 

nas entrevistas, o que confere um dado preocupante, visto que 

o portador do verme adulto de tênia é considerado uma fonte 

potencial de infecção. 

Casos de convulsões foram relatados entre 8,7% dos 

entrevistados, porém o motivo para a ocorrência da convulsão 

é considerado desconhecido e 71,7% afirmaram não possuir 

histórico familiar para nenhuma destas afecções.  

Com relação às condições de saneamento básico 

encontradas na comunidade, pode-se constatar que há 

banheiro dentro da casa de todos os entrevistados, sendo que 

95,7% deles informaram que os dejetos são encaminhados 

para fossas e 4,3% afirmaram não possuir nenhum tipo de 

esgotamento sanitário.  

Observou-se que o esgoto provindo de ralos das pias e 

banheiros das residências são, na maioria das vezes, 

despejados no quintal das casas sem receber nenhum tipo de 

tratamento, lugar este onde permanecem animais de criação 

para consumo e onde são cultivados vegetais e frutas.  

A água utilizada para beber, lavar e cozinhar provém de 

fontes variadas, dentre elas cisterna, poço artesiano e carro-

pipa, as quais são utilizadas individualmente ou combinadas, 

dependendo da demanda na residência. Observou-se que a 

água para beber é, na maioria das residências, retirada de uma 

das fontes citadas e armazenada em potes e filtros de barro. 

Situação semelhante foi constatada pelo estudo de FREITAS et 

al. (2005), que contou com a participação de moradores de três 
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cidades situadas no Cariri Paraibano, onde 95,5% destes 

também não tinham acesso à água tratada, sendo o 

abastecimento desta provindo de outras fontes. 

Diante dos fatos expostos e sabendo que a ingestão de 

frutas e verduras não higienizadas de forma correta e a 

presença de água não tratada, as quais estão constantemente 

contaminadas por protozoários e helmintos, favorece a 

aquisição de parasitoses, dentre elas, a cisticercose que é tema 

alvo do presente estudo, é possível afirmar que no Sítio 

Timbaúba existem fatores favoráveis ao aparecimento e 

manutenção desta doença. 

No tocante à criação de suínos, 67 pessoas criavam ou 

já criaram porcos em algum momento, enquanto 25 nunca 

criaram, mas afirmam consumir a carne destes animais que é 

comercializada na comunidade. Dentre os criadores, 59,8% 

deles afirmaram que os porcos eram mantidos presos em 

chiqueiros longe das residências e 13% em chiqueiros próximos 

das mesmas. Nas visitas realizadas, observou-se que estes 

locais onde os porcos permanecem eram, majoritariamente, de 

estrutura rudimentar, construídos com estacas de madeira e o 

chão constituído de lama. Os porcos eram alimentados com 

ração e/ou restos de alimentos que os moradores acumulavam 

em recipientes durante o dia, o qual eles denominam de 

“lavagem”. 

Acredita-se que são fatores determinantes para a 

ausência de casos de teníase constatada no estudo a presença 

de sanitários dentro de todas as residências avaliadas, sendo 

que a quase totalidade delas apresentam fossa para destino 

dos dejetos humanos; e a criação de suínos sempre presos em 

chiqueiros, na maioria das vezes longe das casas, ficando 

isolados e, consequentemente, menos propensos a se 
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contaminarem com ovos de Taenia solium. Pesquisas 

sorológicas realizadas em suínos que não detectaram 

positividade para cisticercose sugeriram que isto se deve ao 

fato de a maioria dos animais analisados serem criados presos 

(FELIPPE et al., 2014). 

Com relação à finalidade da criação, alguns criavam para 

venda, outros para consumo próprio ou ambos. Sendo que 

57,2% criavam para consumo/venda, 13% afirmaram criar 

apenas para consumo próprio, 2,2% deles apenas criavam para 

venda e 27,2% afirmaram não possuir criação. Durante as 

entrevistas foi informado que o abate dos suínos para consumo 

próprio e/ou venda é realizado nos quintais das propriedades 

rurais, sem nenhum tipo de inspeção sanitária, fato este 

constatado também no estudo de FELIPPE et al. (2014), o qual 

afirma que este hábito pode favorecer o aparecimento de casos 

do complexo teníase-cisticercose.  

Sobre os hábitos alimentares, 26 famílias (92,9%) 

afirmaram que há o consumo de verduras e frutas em seus 

lares, tendo sido informado que estas, frequentemente, são 

provindas de cultivo realizado na própria comunidade. Pode-se 

perceber durante as entrevistas que os participantes carecem 

de maiores informações acerca da higienização correta destes 

alimentos. 

Estudos identificaram e quantificaram o nível de 

contaminação por parasitas em amostras de hortaliças em 

várias localidades brasileiras, encontrando positividade tanto 

para helmintos quanto para protozoários, constatando-se a 

presença de ovos de Taenia spp nas análises realizadas em 

Rondônia e no Piauí (FEITOSA et al., 2018; PINTO et al., 2018; 

NOVACKI et al., 2017; SANTOS et al., 2017; NOMURA et al., 

2015). Na Paraíba, estudos realizados em uma comunidade 
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universitária de João Pessoa e em feira livre orgânica no 

município de Areia também detectaram a contaminação 

parasitária de hortaliças (GOMES, 2018; MEDEIROS, 2014). 

Com relação aos dois tipos de carne mais consumidos 

pelos participantes, observou-se uma grande variedade, porém 

as preferidas foram de boi e frango (46,7%) e porco e boi (37%). 

A partir do teste de Qui-Quadrado, constatou-se 

associação significativa ao nível de significância de 5% entre as 

variáveis presença de cistos de Entamoeba coli nas amostras 

de fezes e a idade do indivíduo, com p = 0,015. 

Neste sentido, o modelo formulado buscou investigar a 

influência de determinadas variáveis na ocorrência de teníase, 

na amostra observada. Para isso, considerou-se como variável 

dependente a ocorrência de histórico de teníase entre os 

indivíduos observados, em que foi definida como sucesso (valor 

1) a ocorrência da presença de teníase. Com relação a 

variáveis explicativas, foram consideradas algumas das 

coletadas ao longo do estudo por meio dos questionários 

epidemiológicos, entre elas: saneamento básico, tratamento de 

esgoto, ocorrência de convulsão, idade, local para evacuar, se 

há criação de porcos na residência, consumo de carne de 

porco, etc. O nível de significância considerado foi de 5%. 

Com base nos resultados da Tabela 2, pode-se verificar 

que as variáveis idade e consumo de carne de porco estavam 

associadas ao histórico de teníase nas famílias de forma 

significativa (p < 0,05). Dessa forma, a ocorrência de teníase 

nas famílias foi mais evidente naquelas que apresentavam, 

entre os seus constituintes, indivíduos com idade até 14 anos. 

A chance de evidenciar histórico negativo de teníase em 

famílias em que os constituintes possuíam idade superior a 14 

anos foi de aproximadamente 80%.  
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Com relação à variável consumo de carne de porco, 

observou-se que os indivíduos que consomem este tipo de 

carne, possuem uma chance de histórico de teníase 5 (cinco) 

vezes maior em relação aos que não consomem este tipo de 

carne.  

 

Tabela 2: Análise de regressão logística para algumas variáveis 

preditoras na ocorrência de histórico de teníase. 

Variável Estimativa 
Erro-

padrão 
p-valor 

Odds Ratio 

(OR) 

Intercepto -1,018 0,670 0,1286 - 

Idade (1) -1,576 0,724 0,0294 0,21 

Consumo carne 

porco 
1,620 0,701 0,0208 5,05 

*Categorias de referência: Idade (1) – até 14 anos; Consumo carne 

porco (não). 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Neste sentido, foi possível estabelecer que o histórico de 

teníase foi estatisticamente mais significativo entre aqueles que 

consumiam carne de porco e nas famílias que possuíam 

indivíduos com idade até 14 anos. 

Para verificar a qualidade do ajuste proposto, foi 

realizado o teste de Hosmer-Lemeshow. A hipótese nula de que 

não há preditores para a variável dependente foi rejeitada com 

significância ao nível de 5%. Assim, o modelo proposto explica 

bem o que se observa. 
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CONCLUSÕES  

 

A ausência de ovos de Taenia spp. nas amostras fecais 

analisadas representa um fato bastante satisfatório para a 

comunidade em questão, apontando que a mesma não 

corresponde a uma zona endêmica para teníase. Em 

contrapartida, outros parasitas intestinais foram detectados, 

principalmente protozoários, o que pode estar relacionado à 

falta de um sistema de saneamento básico adequado, bem 

como a maus hábitos de higiene, falta de conhecimento e 

orientação acerca das parasitoses por parte da população.  

 A análise dos questionários epidemiológicos permitiu 

constatar que a grande parte dos participantes já criou ou ainda 

cria porcos, sendo estes mantidos sempre presos e, na maioria 

das vezes, em chiqueiros afastados das residências, o que 

confere um dado relevante para o controle da teníase no local. 

O consumo de frutas e verduras sem a higienização correta e 

de água não tratada podem representar sérios fatores de risco 

para cisticercose, o que merece atenção. 

 O presente trabalho possivelmente contribuirá para um 

melhor conhecimento e compreensão acerca da atual situação 

do complexo teníase-cisticercose no Sítio Timbaúba, alertando-

se para a importância do desenvolvimento de estratégias que 

visem o controle e a prevenção, tanto da comorbidade em 

questão quanto das demais parasitoses. 
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RESUMO: O timol é um monoterpeno encontrado em plantas 
das espécies Origanum vulgare, possui um amplo espectro de 
atividade biológica, como ação cicatrizante, anti-inflamatórias, 
antioxidantes, antimicrobiana e antisséptica, sendo 
considerada uma molécula promissora. Pesquisadores vem 
desenvolvendo estudos com os produtos naturais, como o timol, 
com a finalidade de encontrar alternativa para tratar infecções 
antimicrobianas e, diante disto, é necessário tomar 
conhecimento sobre patentes que utilizaram o referido 
monoterpeno em aplicações antimicrobianas. Então o objetivo 
desse estudo foi descrever e analisar documentos de patentes 
com aplicações do timol em formulações antimicrobianas. Para 
isso, realizou a busca na base Derwent World Patents Index e 
a coleta de dados com os descritores “thymol” e “antimicrobial”. 
Foram identificadas 45 documentos de patentes, na qual os 
Estados Unidos, Organização Europeia de Patentes e Índia 
foram os maiores depositantes, o tipo de depositante mais 
frequentes foi empresa, correspondendo a 75,5% do número 
total de documentos, e o ano com mais invenções foi 2011. As 
principais aplicações foram Agricultura; Silvicultura; Pecuária; 
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Caça; Captura em Armadilhas; Pesca e Ciência médica ou 
veterinária; Higiene. No entanto, apenas um documento de 
patente brasileira foi resgatada acera do tema exposto, 
podendo ser fato contraditório pois o Brasil corresponde a uma 
parte significativa da flora mundial. 
Palavras-chave: Origanum vulgari, patentes, monoterpeno. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No território brasileiro aponta-se a maior riqueza de flora, 

no que se refere a esfera mundial e de remanescentes de 

ecossistemas tropical. Centenas de espécies  da biodiversidade 

com alto valor ecológico, genético, social, econômico, científico, 

educacional, cultural e estético são observadas nas diferentes 

regiões do Brasil (CORADIN et al., 2018).  

Nessa perspectiva, a fitoterapia desperta uma maior 

atenção, haja vista que, quando as plantas medicinais 

pertencentes a flora brasileira, por exemplo, são 

industrializadas elas se transformam em fitoterápicos  com 

vantagens relacionadas ao custo acessível, fácil manuseio, 

grande quantidade de matéria prima, assim como, menos 

efeitos colaterais se comparados a medicamentos não 

fitoterápicos (MOTA et al., 2018).  

As atividades terapêuticas das plantas ocorrem devido à 

presença dos metabólitos secundários que são sintetizados 

através de reações catabólicas, anabólicas e da 

biotransformação dos aminoácidos, carboidratos e lipídios 

presentes em partes das plantas (ALVA; QUEZADA; 

RODRIGUEZ, 2016). 

Nesse sentido, os metabólitos secundários constituem-

se de grande variabilidade, que por sua vez, são sintetizados 

em diferentes compartimentos celulares, apresentando quatro 
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vias de biossíntese, dentre estes encontram-se envolvidas a via 

do acetato malonato, do ácido mevalônico, do metileritritol 

fosfato e do ácido chiquímico. Vale ressaltar que, por meio 

dessas vias são formados os três principais grupos de 

metabólitos secundários: terpenos, substâncias fenólicas e 

substâncias nitrogenadas (REZENDE et al., 2016). 

As pesquisas utilizando compostos vegetais focados em 

alternativas para o tratamento de infecções com microrganismo 

vêm sendo bastante abordada ultimamente por causa da 

redução dos efeitos adversos e dos custos, além do atual 

cenário de resistência aos antimicrobianos presentes no 

mercado, pois nas últimas décadas tem aumentado a 

resistência dos microrganismos frente ao uso de 

antimicrobianos, sendo uma das formas de resistência a 

mutação natural através da recombinação de genes, em que os 

microrganismos criam uma maior variabilidade genética e por 

consequência forma-se cepas com maior efeito virulento (LIMA; 

BENJAMIM; SANTOS, 2017; MOURA et al., 2017).  

Dentre os produtos naturais que vem sendo estudado 

como nova alternativa para tratar infecções microbianas, está o 

timol, o 2-isopropil-5-metilfenol, caracteriza-se por ser um 

composto fenólico com composição química de C10H14O, além 

de dispor de massa molecular de 150,22 g/mol, possuindo um 

grupo hidroxila ligado a um anel do tipo benzeno (TURKI et al., 

2018). 

O timol é um monoterpeno que está presente em 

espécies de plantas Origum vulgare e Lippia sidoides Cham. 

Apresenta propriedades farmacológicas, incluindo atividades 

antioxidantes, eliminação de radicais livres, atividades anti-

inflamatórias, analgésicas, antiespasmódicas, antibacterianas, 
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antifúngicas, antissépticas e antitumorais (MEERAN et al., 

2017; TEIXEIRA et al., 2018; SILVA; VIEIRA; GURGEL, 2019).  

Em estudo recente realizado por Andrade Júnior et al., 

(2019), o timol apresentou atividade antifúngica contra as 

espécies de fungo filamentoso, Rhizopus oryzae e Rhizopus 

microsporus, se mostrando como uma nova alternativa 

antifúngica. 

O timol é um promissor antimicrobiano, na qual seu 

mecanismo de ação pode estar estar relacionado ao ataque aos 

fosfolipídios localizados na membrana, aumentando a 

permeabilidade e perda citoplasmática, inibindo a síntese de 

esterol do microrganismo, além de interagir com enzimas 

presentes na membrana celular, impedindo a sobrevivência 

celular (ALMEIDA, 2015). 

Diante do exposto, foi estabelecido descrever e analisar 

o panorama mundial e a evolução tecnológica temporal 

relacionadas com o potencial biológico do timol, mais 

precisamente em formulações antimicrobianas, através da 

realização de uma prospecção tecnológica acerca do tema, 

considerando informações contendo nos documentos de 

patentes como país dos depósitos, o ano de publicação, 

titulares dos documentos e os campos tecnológicos de acordo 

com a classificação internacional de patentes (CIP). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a realização da prospecção, tomou-se como base 

os documentos de patentes depositados no Derwent World 

Patents Index, que é uma base de dados de patentes da 

Clarivate Analytics, vinculada com a plataforma Web of 

Science. Esta base de patentes é atualizada constantemente e 
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apresenta, atualmente, mais de 70 milhões de documentos, 

incluindo patentes resgatadas desde o ano de 1963. O Derwent 

World Patents Index coleta informações de documentos 

depositados na World Intellectual Property Organization 

(WIPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO), 

European Patent Office  (EPO), Japan Patent Office (JPO), 

entre outros importantes escritórios de patentes em todo o 

mundo. 

A pesquisa na base de patentes foi realizada em 

setembro e outubro de 2019 e foram utilizadas como descritores 

os termos: “thymol” e “antimicrobial”, inseridos no campo de 

busca “tópico”, que engloba patentes cujos descritores estejam 

presentes no título e/ou resumo e por fim, foram analisados 

todos os documentos existentes até o momento, ou seja, sem 

limitação temporal. 

Cada patente foi analisada individualmente e os critérios 

utilizados foram: país, ano de depósito, instituição depositante, 

inventor e a classificação internacional de patentes. Os critérios 

de exclusão foram patentes que não apresentassem o timol em 

formulações antimicrobianas.  

Importante ressaltar acerca do período de sigilo, 

exigência legal que não permite o acesso a documentos ainda 

não publicados, por tanto, existe a possibilidade de documentos 

resgatados após finalização das nossas pesquisas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, foi avaliado o número dos pedidos de 

patentes depositadas na base de dados de acordo com os 

termos utilizados. Foram encontrados muitos depósitos apens 

com o termo “thymol” (4116 documentos) e, quando 
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confrontado com o termo “antimicrobial”, reduziu-se o número 

de depósitos (45 documentos) (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Número de patentes depositadas envolvendo os 

diferentes termos. 

Descritor Documentos 

“Thymol” 4116 

“Thymol” e “antimicrobial” 45 

“Timol” e “antimicrobiano” 0 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Em Seguida, foi analisado o país com maior número de 

patentes envolvendo aplicações do monoterpeno timol em 

formulações antimicrobianas foi os Estados Unidos, 

correspondendo a 15 documentos (tabela 2), seguindo da 

Organização Europeia de Patentes, correspondendo a 10 

documentos, Índia com 6 documentos, Canadá e Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual, com 3 documentos 

depositados, Japão, correspondendo a 2 documentos, além da 

Coréia do Sul, Brasil, Itália, Grã-Betânia, Alemanha, 

correspondendo a apenas 1 documento depositado (figura 1). 

 O número maior de patentes depositadas pelos Estados 

Unidos está associada a cultura do incentivo à pesquisa e 

desenvolvimento, incentivando aos pesquisadores a patentear 

suas inovações, ordenado pela Lei de Bayh-Dole de 1980 

(PEREIRA; COSTA; PEREIRA, 2017). 
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Tabela 2 – País dos depositantes de patentes no banco de 

dados. 

País do depositante Depósitos 

US 15 

EP 10 

IN 6 

CN 3 

WO 3 

JP 2 

KR 1 

BR 1 

IT 1 

GB 1 

DE 1 

DD 1 

TOTAL 45 

Legenda: US – Estados Unidos, EP – Organização Europeia de Patentes, 

IN – Índia, CN – China, WO - Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual, JP – Japão, KR – Coréia do Sul, BR – Brasil, IT – Itália, GB – 

Grã-Betânia, DE – Alemanha, DD – Sigla Não identificada. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

O Brasil apareceu como responsável apenas de 4% do 

depositário nesta base de dados, e apesar se ser o país com 

maior diversidade vegetal mundial, deveria apresentar mais 

investimentos em pesquisas em produtos naturais, além do 

reflexo da falta de cultura de inovação e/ou desconhecimento 

dos tramites processuais e burocráticos (DOERNER et al., 

2018). 
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Figura 1 – Nacionalidade dos depósitos de patentes no banco 

de dados sobre o timol em formulações antimicrobianas. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Das patentes encontradas, a única de titularidade 

brasileira foi depositada por um pesquisador independente, no 

ano de 2009, na qual foi requerida a proteção para a produção 

de formulação antimicrobiana, preparada na forma de pó ou gel, 

usada no controle do crescimento de microrganismos, como 

bactérias e fungos durante a fermentação que compreendem o 

timol e o carvacrol (HOFFMANN, 2009). Este documento foi 

depositado após 32 anos do primeiro depósito envolvendo o 

timol em formulações antimicrobianas, assim como após a Lei 

da Inovação nº 10.973/04, que visa “incentivar à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá 

outras providências.” 

Com relação ao período dos depósitos de patente, foi 

possível observar que ocorreu um aumento de depósitos no ano 

de 2011, em que houveram 11 documentos de patentes 

depositadas, correspondendo nesse período a 24,4% do 

número total de documentos (figura 2). Nos últimos dez anos, 
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foram depositadas 33 patentes com aplicações do timol em 

formulações antimicrobianas, equivalendo a 73,3% do número 

total de patentes depositadas, fato comumente observado 

devido ao destaque dos estudos com produtos naturais por 

pesquisadores em todo o mundo. 

 

Figura 2 – Período de depósito do documento nas bases de 

patentes.  

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

No Brasil, a partir de 2004, o Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI) objetivou-se em capacitar e 

adequar o sistema de propriedade industrial não somente em 

função da proteção intelectual, mas também em 

competitividade, de forma que possa estimular a produções 

tecnológicas e desenvolvimento da economia, além da 

participação do instituto em foros internacionais, ampliando a 

visão de propriedade intelectual, positivado condições de 

desenvolvimentos em todo o mundo (BRASIL, 2019). 
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O próximo critério analisado nos 45 documentos 

recuperados, foi o tipo de depositante, sendo as empresas o 

depositante majoritário (75,5%), em seguida, pesquisadores 

independentes (15,5%), universidades (6,6%) e por fim, instituto 

de pesquisa (2,4%). A empresa que mais se destaca é 

multinacional britânica-neerlandesa, a Unilever, que  

corresponde a maioria dos depósitos de patentes, 

correspondendo a 23 documentos, seguidos das empresas 

Warner-Lambert e Procter & Glambe Company, 

correspondendo a 2 documentos, e as instituições Instituto 

Tecnológico del Embalaje, Transporte e Logística; Amorepacific 

Corporation; Laboratorie M²; Shandong Qingtian Plastic 

Company; Kemin Industries América do Sul; Bush Boake Allen; 

Taki Chemical Company; Bayer; as universidades Nanjing 

Agricultural University; Columbia University in the city of New 

York, Università di Foggia e pesquisadores independentes 

(Sydow; Iguchi; Campbell; Hoffman; Bui; Moore e Li), com 

apenas um documento depositado na base de dados (figura 3). 
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igura 3 – Principais instituições depositantes de patentes 

relacionadas ao timol em formulações antimicrobianas.

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 A Unilever é uma empresa conhecida mundialmente que 

possui mais de 400 marcas em diferentes segmentos do 

mercado, como higiene pessoal, alimentos, limpeza domiciliar, 

com o objetivo de tornar comum a vida sustentável. Tem como 

prioridade Pesquisa e Desenvolvimento para atender aos 

diferentes tipos consumidores em diferentes setores do 

mercado e utiliza materiais brutos da agricultura (UNILEVER, 

2019). Fato que justifica a utilização de um bioativo extraído de 

produtos naturais em seus produtos, sendo responsável pelo 

maior número de depósitos de patentes com a utilização do 

timol em formulações antimicrobianas. 

 Também foi possível identificar os pesquisadores 

responsáveis pelo maior número de documentos depositados 

na base de patentes (figura 4), sendo importante mencionar que 

todas as patentes apresentaram mais de um inventor, exceto 
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uma, que foi apenas criada por Sydow e depositada em 1977, 

correspondendo a primeira invenção utilizando o timol em 

formulação antimicrobiana. Para os 45 documentos, foram 

quantificados 217 inventores diferentes, na qual 84% dos 

inventores foram responsáveis por apenas um documento.  

 

Figura 4 – Principais inventores de formulações 

antimicrobianas contendo timol 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 Apesar do país com maior número de depósitos ser os 

Estados Unidos, a maioria dos inventores tiveram seus 

documentos depositados na Organização Europeia de 

Patentes, sendo o depositante responsável a empresa Unilever. 

Por fim, o último critério analisado nos 45 documentos 

recuperados, foi a Classificação Internacional de Patentes 

(CIP), apresentados tendências nas áreas tecnológicas 

concentradas significativamente na Seção A (Necessidades 

Humanas), devido o timol apresentar propriedades que são de 

interesse biológico, neste caso, com aplicação antimicrobiana. 

Também houveram tendências nas seções B (Operações de 
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procedimentos; transporte), C (Química; Metalúrgica) e D 

(Têxteis, Papel).  

 De acordo com o INPI, a CIP corresponde a um sistema 

hierárquico, na qual tem o objetivo de orientar nas buscas de 

documentos de patentes através dos escritórios de propriedade 

intelectual e de outros usuários, para criações de novos 

produtos ou processos e analisar a atividade inventiva de 

publicações técnicas nos depósitos de patente. As áreas são 

divididas em seções, divididas em seções, subdivididas em 

subseções, classes, subclasses, grupos e subgrupos, 

permitindo organizar as patentes em suas respectivas áreas 

(BRASIL, 2019). 

 Na figura 5, estão mensuradas a quantidade de 

documentos de patentes classificadas de acordo com a CIP e 

no quadro 1, estão descritas as definições de cada código 

relacionada com a subclasse. A subclasse A61K, refere-se a 

“Preparações para finalidades médicas, odontológicas ou 

higiênicas”, foi a subclasse que apresentou maior número de 

documentos, seguida da subclasse A01N, que refere-se a 

“Conservação de corpos de seres humanos ou animais ou 

plantas ou partes dos mesmos; biocidas, p. ex. como 

desinfetantes, como pesticidas ou como herbicidas repelentes 

ou atrativos de pestes; reguladores do crescimento de plantas”.  

 Importante mencionar que a maioria das patentes 

apresentaram em seu documento mais de um código de 

classificação, vindo a ser classificada em mais de uma 

categoria, fato que explica o total de 487 códigos de patentes 

para apenas 45 documentos.  
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Figura 5 – Documentos de patentes, de acordo com a análise 

de base de depósitos de patentes. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Quadro 1 – Definição dos códigos de classificação de patentes 

dos documentos apresntados para o timol em formulações 

antimicrobianas. 

Código 

CIP 
Definição 

A61K Preparações para finalidades médicas, odontológicas ou 

higiênicas 

A01N Conservação de corpos de seres humanos ou animais ou 

plantas ou partes dos mesmos; biocidas, p. ex. como 

desinfetantes, como pesticidas ou como herbicidas 

repelentes ou atrativos de pestes; reguladores do 

crescimento de plantas 

A61Q Uso específico de cosméticos ou preparações similares para 

higiene pessoal 
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A61P Atividade terapêutica específica de compostos químicos ou 

preparações medicinais 

A01P Atividade de compostos químicos ou preparações biocidas, 

repelentes ou atrativos de pestas ou reguladores de 

crescimento de plantas 

C11D Composições de detergentes; uso de substâncias isoladas 

como detergentes; sabão ou fabricação do sabão; sabões de 

resina; recuperação do glicerol 

A61L Métodos ou aparelhos para materiais esterilizares ou objetos 

em geral; desinfecção, esterilização ou desodorização do ar; 

aspectos químicos de ataduras, curativos, almofadas 

absorventes ou artigos cirúrgicos; materiais para ataduras, 

curativos, almofadas absorventes ou artigos surgical 

D06M Tratamento não incluído no local da classe D06 de fibras, 

linhas, fios, tecidos, penas ou artigos fibrosos feitos com 

esses materiais (tratamento de tecidos por métodos 

mecânicos) 

B65D Recipientes para armazenamento ou transporte de artigos 

ou materiais, p. ex. sacos, barris, garrafas, caixas, latas, 

caixa de papelão, engradados, tambores, potes, tanques, 

alimentadores, contentores de transporte; acessórios, 

fechamentos ou guarnições para os mesmos; elementos de 

embalagem; pacotes 

C08K Uso de substâncias inorgânicas ou orgânicas não-

macromoleculares como ingredientes de composições 

(tintas para pinturas, tintas para escrever, vernizes, corantes, 

produtos para polir, adesivos) 

A01H Novas plantas ou processos para obtenção das mesmas; 

reprodução de plantas por meio de técnicas de cultura de 

tecidos 

B29C Moldagem ou união de matérias plásticas; moldagem de 

material em estado plástico, não incluído em outro local; pós-

tratamento de produtos modelados, p. ex. reparo (fabricação 

de moldes pré-moldados; fabricação de produtos laminados 

por combinação de lâminas não conectadas, como peças 

que se tornam um único produto em camadas permanentes 

unidas) 
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C08L Composições de compostos macromoleculares 

(composições usadas em monômeros polimerizáveis; 

filamentos ou fibras artificiais; composições para tratamento 

de tecidos d06) 

C12R Esquema de indexação associada a subclasses, relativo a 

microrganismos 

A23B Conservação, p. ex. por meio de enlatamento, de carnes, 

peixes, ovos, frutas, legumes, sementes comestíveis; 

amadurecimento químico de frutas ou legumes; produtos 

conservados, amadurecidos ou enlatados 

A45D Artigos para pentear ou barbear; manicure ou outros 

tratamentos cosméticos 

C12P Processos de fermentação ou processos que utilizam 

enzimas para sintetizar uma composição ou composto 

químico desejado ou para separar os ópticos de uma mistura 

racêmica 

Fonte: Adaptado de Wipo, 2019 

 

Os resultados apresentados quanto ao CIP, sugerem 

que as principais finalidades das patentes envolvendo o timol 

em formulações antimicrobianas compreendem dois setores 

distintos: o setor de Agricultura; Silvicultura; Pecuária; Caça; 

Captura em Armadilhas; Pesca, na qual correspondem ao 

código o A01N-31, se refere a “Biocidas, repelentes ou atrativos 

de pragas ou reguladores de crescimento de plantas contendo 

compostos orgânicos de oxigênio ou enxofre” e A01P-1, que se 

refere a “Desinfetantes; Compostos antimicrobianos ou suas 

misturas”, e também o setor Ciência médica ou veterinária; 

Higiene, correspondendo aos códigos A61K-8, que se refere a 

“Cosméticos ou preparações similares para higiene pessoal”, 

A61K-31, que se refere a “Preparações medicinais contendo 

ingredientes ativos orgânicos”, e A61Q-17, que se refere a 

“Preparações de barreira; Preparações para contato direto com 

a pele protegida contra influências externas, p. ex. raios solares, 
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raios X ou outras radiações perigosas, materiais corrosivos, 

bactérias ou picadas de insetos”. 

Por tanto, é constatada as principais aplicações do uso 

de timol em formulações antimicrobianas em biocidas, 

desinfetantes e compostos antimicrobianos, higiene pessoal, 

cosméticos e medicamentos, como um dos componentes ativos 

orgânicos. 

 

CONCLUSÕES  

 

As pesquisas de documentos de patente na base 

Derwent Innovation Index® permitiu o acesso a 45 documentos 

recuperados, depositados entre o período de 1977 a 2017, de 

tal forma que o ano de 2011, foi o período de maior depósitos 

de patentes, a ausência de publicações resgatadas em 2018 e 

2019 pode estar relacionada ao período de sigilo. O país com 

maior número de depósitos foi os Estados Unidos, o principal 

inventor foi a empresa Unilever e os dois campos tecnológicos 

de destaque, de acordo com a classificação CIP foram 

Agricultura; Silvicultura; Pecuária; Caça; Captura em 

Armadilhas; Pesca e o setor Ciência médica ou veterinária; 

Higiene. 

Contudo, foi possível observar que os produtos naturais 

continua sendo alvo de estudos dos pesquisadores pelo mundo 

e o Brasil, apesar de apresentar uma diversidade vegetal muito 

significativa, não apresenta documentos de patentes em um 

número considerável, fato que deve-se ser chamada a atenção 

com a finalidade de modificar este quadro.  
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RESUMO: O saneamento básico consiste no conjunto de 
medidas essenciais que visa melhorar a qualidade de vida dos 
indivíduos, possibilitando a prevenção de doenças e a 
promoção da saúde. No Brasil é um direito assegurado pela 
constituição e responsável principalmente pelos serviços de 
abastecimento e tratamento de água, coleta e tratamento de 
esgotos, preservação dos recursos hídricos, despoluição dos 
rios entre outros benefícios. Assim, este trabalho tem como 
objetivo investigar a importância do saneamento básico através 
do referencial teórico abordando os aspectos relacionados ao 
controle de doenças de veiculação hídrica. Além disso, esse 
estudo consiste de uma revisão integrativa da literatura que 



REFLETINDO SOBRE O SANEAMENTO BÁSICO ADEQUADO E A SUA 

IMPORTÂNCIA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA: 

UMA REVISÃO 

331 
 

teve por finalidade reunir o conhecimento pré-existente sobre a 
temática do estudo. Tendo como resultado a concepção da 
importância de infraestrutura adequada, no que tange o 
melhoramento da qualidade de vida da população, uma vez que 
os protege da transmissão de doenças de veiculação hídrica, 
pela falta de limpeza ou higienização pela água ou por vetores 
que se relacionam com a água. Além do mais, é notório em que 
algumas classes sociais são desfavorecidas e 
consequentemente vulneráveis as enfermidades. Portanto, vê-
se a necessidade de comprometimento com os indivíduos, no 
que concede de vulnerabilidade, a disponibilização de recursos 
que possibilite a não proliferação de tais doenças de forma que 
melhore a qualidade de vida das pessoas.   

Palavras-chave: Saneamento Básico. Doenças. Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a população brasileira cresceu 

fortemente e o processo de urbanização torna-se ainda mais 

vigente nos dias atuais resultando em um crescimento 

desordenado das cidades, atingido espaços inadequados e/ou 

irregulares em relação às questões ambientais. Dessa forma, 

tem-se proporcionado o aglomerado de pessoas que os 

expõem às condições de vulnerabilidade, pois não são 

acompanhados de infraestrutura urbana e nem ao menos de 

saneamento básico adequado (SANTOS, 2018). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define 

saneamento básico como sendo o domínio de todos os 

elementos do meio físico do homem, que provocam ou podem 

provocar efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e 

social. Assim sendo, saneamento representa o conjunto de 
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ações socioeconômicas que visam alcançar a salubridade 

ambiental (TOMÉ, 2017). Desse modo, o saneamento básico 

vem sendo considerado um indicador de qualidade ambiental, 

bem como de qualidade de vida e saúde das populações, 

especialmente no Brasil.  Nessa conjuntura, a Lei n. 11.445, de 

5 de janeiro de 2007 conceitua saneamento básico um serviço 

que oferta o abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, 

drenagem e manejo das águas pluviais, bem como todas as 

ações relacionadas a estas atividades (TOMÉ, 2017).  

  Com isso, entende-se por saneamento básico o 

conjunto de medidas essenciais que visa melhorar a qualidade 

de vida dos indivíduos, possibilitando a prevenção de doenças 

e a promoção da saúde. No Brasil é um direito assegurado pela 

constituição, responsável principalmente pelos serviços de 

abastecimento e tratamento de água, coleta e tratamento de 

esgotos que ao serem realizados de forma adequada permitem 

a redução da mortalidade infantil, população mais vulnerável às 

infecções decorrentes de doenças parasitárias, o controle dos 

índices de parasitoses, preservação dos recursos hídricos, 

despoluição dos rios entre outros benefícios (SNIS, 2018).  

Contudo, atribui-se a causa da maioria das doenças, a 

ausência de infraestrutura, relacionada à qualidade hídrica. 

Infere-se que a degradação dos recursos hídricos impacta a 

saúde pública, em função da transmissão de doenças pela 

água, pela falta de limpeza ou higienização pela água ou por 

vetores que se relacionam com a água (RODRIGUES, 

MALAFAIA, (2009); MORAES; JORDÃO, 2002). 

A privação de saneamento o principal resultado é a 

perda da qualidade de vida da população, uma vez que está 
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relacionado diretamente com a promoção de saúde, pois para 

Gondim (2008), a escassez de medidas sanitárias configura-se 

em sérios problemas de saúde pública por meio de patologias 

infectocontagiosas. Prüss et al. (2002) estimam que 88% dessa 

carga de doenças sejam atribuídos ao abastecimento de água, 

ao esgotamento sanitário e aos hábitos de higiene 

inadequados. A maior concentração dessa carga é observada 

em crianças dos países em desenvolvimento, cuja situação do 

saneamento básico encontra-se extremamente vulnerável, com 

baixas condições de salubridade ambiental. 

Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(Plansab) a oferta de esgoto sanitário é considerada como 

atendimento adequado quando utiliza-se fossa séptica ou rede 

de coleta e tratamento de esgoto. No Brasil, essa publicação 

refere que 43% são atendidos por sistema coletivo (rede 

coletora e estação de tratamento de esgotos); 12% por fossa 

séptica (solução individual); 18% tem o esgoto coletado, mas 

sem tratamento; e 27% não tem nenhum tratamento (ANA, 

2017. 

Aravéchia Júnior (2010) define salubridade ambiental 

como a conciliação entre qualidade ambiental e condições 

favoráveis do meio físico, capazes de prevenir a ocorrência de 

doenças relacionadas ao meio ambiente e de promover um 

ambiente saudável e socialmente justo, com relação direta com 

os serviços públicos de saneamento básico. 

Ademais existe uma ineficiência em relação ao serviço de 

saneamento básico prestado, principalmente em relação à 

qualidade da água oferecida para abastecimento doméstico e 

tratamento de esgotos, contribui fortemente para a 

precariedade da saúde pública de uma população. Isso fica 
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bastante evidenciado no Brasil ao se observar o nível de 

susceptibilidade da população às doenças de veiculação 

hídrica, que segundo Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 

2010) são classificadas como Doenças Relacionadas ao 

Saneamento Ambiental Inadequado, ou simplesmente DRSAI. 

Grande parte das doenças registradas pela falta de 

saneamento é de transmissão oro-fecal e apresenta como 

sintoma, além de outros, a diarreia, que é bastante 

característico desse grupo de enfermidades. 

Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo 

Investigar a importância do saneamento básico adequado e as 

estratégias para a promoção do controle de doenças de 

veiculação hídrica.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

            Consiste em um estudo do tipo revisão integrativa da 

literatura que teve por finalidade reunir o conhecimento pré-

existente sobre a temática do estudo.           

A revisão integrativa configura-se, portanto, como um 

tipo de revisão da literatura que aglomera achados de estudos 

desenvolvidos mediante diferentes metodologias, permitindo 

aos revisores compilar resultados (SOARES et al, 2014). 

O estudo foi desenvolvido no cenário virtual da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS) que possui indexadas as seguintes 

bases de dados: Medical Literature Analysisand Retrieval 

System Online (MEDLINE), Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), na biblioteca eletrônica 

Scientific Electronic Library Online(SciELO) e na Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF). 
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Foram utilizados os descritores: Saneamento, 

parasitoses e enfermagem, os descritores foram devidamente 

consultados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e 

relacionados por meio do operador boleano AND. Os critérios 

de inclusão foram artigos disponíveis na íntegra no período de 

05 anos (2013-2018); nos idiomas português, inglês e espanhol, 

publicados nas referidas bases de dados. E os critérios de 

exclusão foram artigos repetidos, indisponíveis na íntegra, que 

não se enquadravam no eixo temático e que não estavam no 

período de delimitação temporal.  

Foi construído um instrumento para condensação dos achados 

do levantamento bibliográfico. O instrumento foi composto por 

três frações objetivando a descrição dos artigos filtrados, a 

saber: título, objetivo e principais resultados. Após a fase de 

seleção dos artigos, foram incluídos na revisão integrativa sete 

(07) estudos. Estes foram organizados e dispostos a seguir no 

quadro 01.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

          A água é um recurso vital à existência da vida no planeta 

e está presente em todos os segmentos da vida, sendo o 

elemento mais consumido pelo homem. Além disso, é utilizada 

para inúmeras finalidades, como abastecimento doméstico e 

industrial, irrigação de produtos agrícolas, recreação e geração 

de energia. Porém, nas últimas 

décadas, os recursos hídricos estão sendo cada vez mais 

disputados, principalmente em razão do acentuado crescimento 

demográfico e do desenvolvimento econômico (BRASIL, 2002). 
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Embora seja requestada, a valorização deste recurso 

não é suficiente visto que quando de má qualidade pode trazer 

riscos à saúde servindo de veículo para vários agentes 

biológicos e químicos que, como resultado, provocam doenças 

infecciosas e parasitárias. Por isso, o homem deve atentar para 

os fatores que podem interferir desfavoravelmente na qualidade 

da água de consumo e no seu destino final, uma vez que estes 

influenciam diretamente a saúde da população (WALDMAN et 

al., 1997;BARCELLOS et al., 1998; ROCHA et al., 2006; 

BUZANELLO et al., 2008).  

 

Quadro 01: Descrição dos artigos selecionados conforme ano de 

publicação, título, objetivos e principais resultados. 

TÍTULO ANO DE 

PUBLICAÇÃ

O 

OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

1.  Famílias 

Negras, 

Desigualdades

, Saúde e 

Saneamento 

Básico no 

Brasil.  

Famílias 

Negras, 

Desigualdades

, 

Saúde e 

Saneamento 

2013 O presente 

artigo busca 

discutir a relação 

entre os efeitos 

das 

desigualdades 

raciais étnicas, 

de gênero e 

socioeconômica

s sobre as 

condições de 

vida e saúde das 

famílias negras, 

Existem ainda 

grandes limitações 

no que se refere ao 

sistema de 

assistência no 

país. Serviços 

como o de 

saneamento 

básico precisam 

estar articulados “à 

ação sistemática e 

Inter setorial do 

Estado sobre os 
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Básico no 

Brasil. 

e, por 

conseguinte, a 

relação destas 

circunstâncias 

com o acesso ao 

saneamento 

básico - 

considerado um 

direito sanitário 

deste segmento 

populacional no 

Brasil. 

determinantes 

sociais de saúde”.  

 

2. Prevalência 

de parasitoses 

intestinais e 

condições de 

saneamento 

básico das 

moradias em 

escolares da 

zona urbana 

de Caxias do 

Sul, Rio 

Grande do Sul. 

2016 Determinar a 

prevalência de 

parasitas 

intestinais em 

escolares do 

ensino 

fundamental de 

escolas 

municipais da 

zona urbana de 

Caxias do Sul, 

Rio Grande do 

Sul, Brasil, 

relacionando-a 

com as 

condições 

A prevalência de 

parasitoses 

encontrada na 

amostra de 

escolares foi das 

menores em 

relação a outros 

estudos, 

principalmente os 

realizados 

em outras regiões 

do Brasil, embora 

ainda possa 

ser considerada 

uma prevalência 

relevante. Houve 
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sanitárias nas 

quais se 

localizavam 

suas moradias e 

o conhecimento 

que os 

responsáveis 

relatavam ter 

sobre 

parasitoses. 

relato de grande 

frequência de uso 

de medicamentos 

antiparasitários 

sem diagnóstico 

prévio por exame 

de 

fezes. Foram 

identificados bons 

níveis de 

saneamento 

básico nas 

moradias desta 

população de 

Caxias do Sul, 

quando 

comparados aos 

de outras cidades, 

entretanto 

são necessários 

mais estudos sobre 

as condições 

sanitárias e de 

higiene das 

próprias escolas, 

as quais 

as crianças 
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frequentam ao 

longo do dia. 

3. Avaliação 

preliminar dos 

efeitos da 

ineficiência dos 

serviços de 

saneamento 

na saúde 

pública 

brasileira. 

2016 Avaliar os efeitos 

da prestação 

inadequada dos 

serviços de 

saneamento na 

saúde pública 

brasileira, a 

partir das 

relações entre 

três aspectos: i) 

número de 

casos,  ii) 

investimentos 

em saneamento 

e saúde e iii) 

crescimento 

populacional. 

O estudo 

apresentou uma 

análise da 

prestação 

inadequada dos 

serviços de 

saneamento 

no Brasil e sua 

consequência em 

relação à saúde da 

população. Foi 

apresentado o 

número de 

casos de um grupo 

de doenças de 

veiculação hídrica, 

No entanto, no 

Brasil, pode-se 

observar que os 

investimentos em 

saneamento ainda 

são muito aquém 

do desejado para 

se 

alcançar a 
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universalização 

dos sistemas. 

4. Saneamento 

básico e saúde 

pública 

na Bacia 

Hidrográfica do 

Riacho 

Reginaldo em 

Maceió, 

Alagoas.   

2016 O objetivo deste 

trabalho foi 

avaliar o impacto 

da salubridade 

ambiental, sobre 

a ocorrência e a 

incidência de 

doenças de 

veiculação 

hídrica na bacia 

hidrográfica do 

riacho 

Reginaldo. Além 

disso, buscou-se 

analisar as 

relações dos 

dados primários 

com a 

capacidade dos 

indicadores em 

representar e 

relacionar 

espacialmente 

as duas 

informações 

analisadas (ISA 

A correlação direta 

entre a ISA e as 

doenças não foi 

satisfatória, 

devido à diferença 

na resolução 

espacial entre as 

informações de 

saúde (por bairro) e 

a prestação dos 

serviços de 

saneamento 

básico (por setor 

censitário). De 

forma cumulativa, 

a apropriação dos 

serviços de 

saneamento por 

parte da população 

(indicadores 

sociais) é fator 

preponderante na 

incidência de 

doença. 
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e incidência de 

doenças). 

5. Estudo do 

perfil 

epidemiológico 

dos surtos de 

doenças de 

transmissão 

Hídrica e 

alimentar no rio 

grande do sul: 

uma revisão 

dos registros 

no estado. 

 

 

 

2017  Elucidar o perfil 

epidemiológico 

dos surtos 

confirmados de 

DTHA no Rio 

Grande do Sul - 

RS, com base 

nos dados do 

Centro Estadual 

de 

Vigilância em 

Saúde, da 

Secretaria da 

Saúde do 

Estado, e 

apresentar 

elementos e 

considerações 

pertinentes à 

discussão 

dessas questões 

com base nos 

registros do 

Estado referente 

aos surtos 

registrados, as 

As evidências 

epidemiológicas 

citadas neste 

trabalho são de 

grande relevância, 

a fim de 

representar o perfil 

epidemiológico do 

RS, demonstrando 

a necessidade de 

investigar os 

alimentos 

envolvidos, os 

fatores causais e 

os 

microrganismos. 

Embora o 

dimensionamento 

total das doenças 

de origem 

alimentar seja 

difícil de catalogar, 

haja vista a 

dificuldade na 

obtenção de dados 

precisos e a deve 
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principais 

categorias e os 

locais de 

produção dos 

elementos 

envolvidos nos 

surtos e por fim, 

a relação dos 

principais 

microrganismos 

encontrados nas 

análises dos 

surtos 

notificados e 

seus efeitos à 

saúde humana. 

se buscar maior 

sensibilização da 

população e a 

capacitação dos 

manipuladores por 

meio de 

treinamentos e 

cursos, instruindo-

os sobre a 

necessidade da 

adoção de hábitos 

de higiene e o 

cuidado com a 

manipulação e 

armazenamento 

dos alimentos. 

6. Análise do 

saneamento 

básico e saúde 

pública na 

cidade de 

Pombal, 

Paraíba.  

2017 Apresentar os 

principais 

problemas do 

saneamento 

ambiental na 

cidade de 

Pombal (PB), 

avaliando a 

relação desses 

com os 

problemas de 

saúde 

Os resultados 

obtidos atestam a 

relação entre a 

saúde pública, 

nível de 

saneamento 

básico, 

urbanização e 

conservação 

ambiental, não 

sendo possível 

pensar em ações 
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recorrentes na 

população. 

que visem 

melhorar a saúde 

pública, sem 

pensar 

concomitantement

e em ações de 

conservação 

ambiental e 

saneamento 

básico. 

7. Estimativa 

dos tipos de 

perdas de 

água pelo 

método 

balanço hídrica 

no sistema de 

abastecimento 

em cidades da 

grande João 

Pessoa. 

2019 Dá-se não 

somente pela 

importância das 

perdas físicas de 

água em um 

sistema de 

abastecimento, 

analisados 

através de 

volumes micro e 

macro medido, 

mas também 

pelo 

gerenciamento e 

qualidade dos 

setores quanto 

ao seu controle e 

gestão. 

Os dados obtidos 

demonstram a 

importância deste 

assunto, bem 

como a urgência de 

planos e ações de 

melhoria e 

implementação de 

novas tecnologias 

por parte do órgão 

gestor para 

redução destas 

perdas de água, 

seja através da 

modernização de 

sistemas, 

qualificação de 

trabalhadores do 



REFLETINDO SOBRE O SANEAMENTO BÁSICO ADEQUADO E A SUA 

IMPORTÂNCIA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA: 

UMA REVISÃO 

344 
 

setor, ou qualquer 

outra ação que se 

mostre viável. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 

No que refere-se ao esgoto gerado, somente 40,8% sofre algum 

tipo de tratamento e neste cenário, quase 60% do esgoto 

doméstico gerado no Brasil é lançado sem nenhuma restrição 

nos corpos d’água. Por fim, somente 70,9% de todo esgoto 

coletado no Brasil recebe algum tipo de tratamento (SNIS, 

2016), o que demostra a falta de planejamento e de 

preocupação em relação ao destino final dos dejetos. 

Assim, a figura 1 apresentada a seguir, demonstra a distribuição 

por regiões do tratamento de esgoto realizado no Brasil.     

 

Figura 1.Tratamento de Esgoto no Brasil 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil, 2016.  
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Diante disso, constata-se que as regiões Norte e 

Nordeste apresentam um elevado grau de ineficiência deste 

serviço, repercutindo em inúmeras situações prejudiciais a 

saúde ambiental e dos indivíduos, tornando-os mais 

susceptíveis ao acometimento das patologias de veiculação 

hídrica. 

Salienta-se, que em razão dos investimentos na área de 

saneamento e saúde e, ainda diante do desenvolvimento 

socioeconômico, esperava-se a redução do número de casos 

de doenças ao longo dos anos, (DATASUS, 2016), porém o que 

evidencia-se é um aumento na incidência de doença decorrente 

da utilização inadequada da água. Segundo os dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que 80% das 

doenças nos países em desenvolvimento são causadas pela 

água contaminada (COELHO et al., 2007). 

Concomitantemente, no que tange às questões 

relacionadas aos termos raciais/étnicos, o Censo IBGE de 2010 

demonstrou que metade da população brasileira (50,7%) é 

constituída por pretos e pardos, um total de 190.732.694 

pessoas. Sendo que, as maiores quantidades desta população 

se concentram nas regiões Norte e Nordeste do país, 

notadamente onde o acesso aos serviços de saúde em geral 

ainda são os mais precários. No entanto, mesmo nas regiões 

brasileiras com maiores concentrações de riquezas, 

encontraremos parcela significativa da população negra 

vivendo em áreas mais empobrecidas (FERNANDA LOPES, 

2004). Dessa forma, expõe esta população, sistematicamente, 

a vários fatores de risco social que afetam diretamente o 

desempenho em saúde. 
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Infere-se que o percentual de óbitos por Doença 

Diarréica Aguda (DDA) vem declinando progressivamente 

durante os anos, em todas as regiões brasileiras. Nas regiões 

Norte e Nordeste, apesar de apresentar uma redução 

considerável, os valores permanecem em níveis elevados. A 

redução observada implica em uma possível melhoria das 

condições de vida e de saneamento, bem como da atenção 

básica à saúde da criança (BRASIL, 2012).  

Além disso, ainda temos, Segundo Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP, 2013) a cada 15 segundos uma criança morre 

no mundo por doenças relacionadas à falta de água potável, 

saneamento e condições de higiene, sendo considerado um 

grupo de risco, pois estão sujeitas, a falta de hábitos corretos 

de higiene pessoal, o frequente contato com locais 

possivelmente contaminados, como solo, água e areia, além de 

um sistema imunológico imaturo, favorecendo para o 

desenvolvimento de doenças.  

Nesse sentido, no que diz respeito às contaminações das 

águas, em que o lançamento de esgotos a céu aberto, constitui 

uma grave ameaça à saúde da população, visto que esses 

esgotos possuem uma grande quantidade de matéria orgânica 

e microrganismos (LAZZARETTI, 2012); os quais podem atingir 

corpos hídricos transmitindo doenças de veiculação hídrica, 

além de favorecer a proliferação de insetos, roedores entre 

outros. 

Contudo, a conservação da limpeza dos ambientes, evitando 

resíduos sólidos em locais inadequados, por exemplo, evita a 

proliferação desses vetores de doenças como ratos e insetos 

que são responsáveis pela disseminação de algumas moléstias 
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causadoras de doenças (SOUSA et. al., 2015). Dessa forma, 

com recursos apropriados os casos de adoecimento reduziriam. 

De acordo com a pesquisa intitulada ‘Benefícios 

Econômicos da Expansão do Saneamento Básico’ realizada 

pela organização não governamental que atua na área 

sanitária, o Instituto Trata Brasil (2015), o pouco investimento 

em saneamento básico na Paraíba implicou em um elevado 

número de internações hospitalares, devido a ocorrência de 

diarreias e infecções gastrintestinais que acabam interferindo, 

no desempenho escolar e ocasionam ainda, prejuízos à 

economia e ao turismo SNIS- (SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO,2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo permitiu observar a ineficiência e  até mesmo 

a  prestação inadequada dos serviços de saneamento no Brasil 

e sua inferência em relação à saúde da população. Tendo em 

vista, a violação de um direito assegurado pela constituição. 

Com isso, compreende-se  que o investimento adequado em 

saneamento amCCciental em uma determinada região 

proporciona mais saúde à sua população.                    

No entanto, no Brasil, pode-se constatar que os investimentos 

em saneamento ainda são muito aquém do desejado para se 

alcançar a generalização dos sistemas. Todavia, poderiam ser 

reduzidos os casos de morbimortalidade se houvesse uma 

maior preocupação com o saneamento no país principalmente 

em regiões menos favorecidas, a qual a incidência e 

prevalência são evidenciadas. 
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Dessa forma, cabe aos orgaõs competente tomar as 

medidas cabíveis  visado o melhoramento da questões 

ambientais. Em outras palavras, evitar que as pessoa  convivam 

com uma infraestrutura precária ou inexistente de saneamento 

básico no que se refere ao provimento de água potável, aos 

serviços de coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, a 

manipulação e destino adequado de resíduos sólidos, ao 

manejo de água pluvial, e ao controle de pragas, estes têm 

vivenciado uma situação grave de violação de seu direito a 

saúde.   
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RESUMO: O grupo de doenças transmitidas pelo A. aegypti são 
estudadas a fim de que possam ser combatidas e erradicadas 
definitivamente. Há certa confusão ao se diagnosticar uma 
pessoa que foi picada pois, os sintomas são bem similares. O 
Brasil tem sofrido um surto e grandes impactos sociais e 
ambientais desde o aparecimento das variedades do vírus, 
havendo a necessidade de grande apelo à população e 
estabelecimento de políticas públicas para a prevenção dessas 
doenças. O presente estudo tem como objetivo avaliar a 
percepção ambiental dos alunos do ensino médio do IFMA - 
Centro Histórico sobre a relação do meio ambiente com 
doenças veiculadas ao Aedes aegypti. Por esse motivo foi 
aplicado um questionário com os alunos da instituição para que, 
pudessem ser identificados os pontos onde os estudantes 
apresentam um déficit sobre as formas de prevenção e 
informações gerais do vírus e do mosquito e, assim, promover 
soluções para um melhor aprendizado a todos. Demonstrou-se 
que o conhecimento apresentado pelos alunos carece de 
melhoria, havendo uma relação entre os locais de moradia dos 
alunos, a situação socioeconômica e o conhecimento 
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apresentado. São necessárias novas formas de acessar a 
população para sensibilização sobre essa temática, assim 
como novas estratégias educacionais e transdisciplinares. 
Palavras-chave: Dengue; Educação ambiental; Aedes aegypti. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem uma grande extensão territorial de Norte a 

Sul, sendo cortado pela linha do Equador e pelo trópico de 

Capricórnio, isto favorece a ocorrência de climas diversos, com 

predominância tropical, e contribui com a biodiversidade de 

espécies de flora e fauna. Dentro dessa biodiversidade temos 

uma grande diversidade de agentes causadores de doenças, 

como: malária, febre amarela, leishmaniose, filariose, 

esquistossomose, dengue, entre outras (LEMOS et al., 2010). 

Algumas dessas doenças transmitidas por vetores, aliados ao 

modo de organização urbana e ao comportamento do homem 

no armazenamento e cuidado dos lixos domésticos, produzem 

criadouros que favorecem a proliferação, por exemplo, do 

mosquito vetor da dengue, o Aedes aegypti. Fatores que 

também estão envolvidos no aumento desse índice são 

condições socioeconômicas e de saneamento básico que 

encontramos no Brasil, mantendo a cadeia de transmissão 

(LEMOS et al., 2010). 

O A. aegypti, é um artrópode, inseto, originário do Egito, 

na África, que se espalhou pelas regiões mais quentes do 

mundo desde o século 16 através dos navios negreiros 

(FIOCRUZ, 2016). Possui o corpo preto, listras brancas no 

tronco, cabeça e pernas, é menor que a maioria dos mosquitos 

e asas translúcida. Em três séculos, sua distribuição já chega a 

quase todos os continentes, com predominância nas Américas, 
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África, Ásia, Austrália e Polinésia Pacífica (Ministério da Saúde, 

2016).  

Nos dias atuais, o A. aegypti é muito associado à zika ou 

chikungunya por serem epidemias recentes e que causaram a 

morte e mudanças significativas no estilo de vida de várias 

pessoas que contraíram os vírus. Entretanto, esse inseto já 

possui um histórico com doenças no Brasil e foi por volta dos 

anos de 1930 que surgiu uma das primeiras epidemias, a febre 

amarela, na qual o vírus resultou em 738 casos nos quais mais 

da metade levaram a óbitos. Desse período em diante 

pesquisas e campanhas foram realizadas na esperança de 

tratar e prevenir a população desde aquela época, a primeira 

erradicação oficial do mosquito se deu em 1955 

(BRAGA;VALLE, 2007). 

  O grupo de doenças transmitidas pelo A. aegypti são 

estudadas a fim de que possam ser combatidas e erradicadas 

definitivamente (BRAGA;VALLE, 2007).  

Por um longo período, houve conflitos no diagnóstico 

dessas doenças, uma vez que os sintomas são bem similares 

(SANTOS, 2019). Por volta de 2015 e 2016, a zika e 

achikungunyajá haviam sido registradas em todo o território 

brasileiro. A primeira ficou conhecida por possuir sintomas 

bastante desagradáveis às suas vítimas como dor de cabeça, 

vermelhidão nos olhos, mal-estar, incômodo nas articulações e 

manchas vermelhas no corpo que coçam. Entretanto, seu maior 

impacto foi o registro de grávidas que foram infectadas e deram 

à luz a bebês com quadros de microcefalia. A fim de se evitar 

mais casos de microcefalia, começaram a surgir campanhas 

exaustivasnas redes de comunicação para que a população 

pudesse contribuir para a diminuição da incidência do mosquito. 
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Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério do meio Ambiente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016), 

o Maranhão apresenta a 16ª posição no número de casos nos 

dois primeiros meses do ano, dos dois únicos casos registrados 

de morte por zika e confirmados por exames laboratoriais um 

ocorreu na capital São Luís. Essa situação, apesar de ser 

menor que vários outros estados brasileiros, preocupa as 

autoridades do Maranhão.Diante disso, campanhas e visitas de 

agentes de saúde têm sido intensificadas com o objetivo de 

minimizar o número de casos e impedir o avanço da dengue, 

zika e chikungunya no Maranhão.  

No campo da educação, projetos e campanhas de 

conscientização que esclareçam a importância da atuação da 

população como parte indispensável para o combate ao 

mosquito e precisam ser intensificadas para que gerações 

futuras venham a ter um comportamento preventivo mais 

corriqueiro e cotidiano. No entanto, é perceptível que mesmo 

com o esforço coletivo e com todas as informações da mídia, 

muitas pessoas, entre elas os adolescentes, que é o foco de 

estudo desse trabalho, ainda não se apropriaram desse 

conhecimento. É possível que haja diversos motivos por trás 

dessa falta de conhecimento que precisam ser levantados para 

basear a discussão sobre o ensino desse conteúdo em sala de 

aula e nas atividades da escola, construindo um instrumento de 

apoio à formulação de novas técnicas de trabalho nessa 

temática no âmbito escolar. 

Essa pesquisa buscou avaliar o conhecimentodos alunos 

do ensino técnico sobre a relação meio ambiente x doenças de 

veiculação pelo Aedes aegypti. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A Instituição de ensino onde se selecionou os 

entrevistados é o campus São Luís - Centro Histórico, do 

Instituto Federal do Maranhão. Este campus é dividido em três 

instalações e nosso foco foi na unidade localizada à Rua Afonso 

Pena, 174, localizada no Centro Histórico da cidade de São Luís 

(Figura 1).  

 

Figura 1 - Localização do IFMA, Campus Centro Histórico. 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

Ainda que o campus seja local, possui um corpo discente 

diversificado e proveniente de toda a grande São Luís, o que 

garante opiniões diversificadas.  
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O estudo é de caráter exploratório-descritivo, a partir do 

uso de um roteiro de entrevista semi-estruturado, para a coleta 

de informações. A escolha dos entrevistados se deu através de 

convite direto aos estudantes dos cursos técnicos do campus. 

Após a aceitação, foi entregue um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido que foi encaminhado pelos alunos para a 

autorização dos pais. Após o procedimento, os estudantes 

foram encaminhados a responder a pesquisa. 

Os questionários impressos foram aplicados 

individualmente. Informações pessoais (voltadas para os 

fatores socioeconômicos), conceitos e informações básicas a 

respeito do mosquito Aedes aegypti, sintomas e prevenção (que 

geralmente são veiculadas em campanhas), informações mais 

específicas sobre a biologia do vetor e prevenção e, 

protagonismo do adolescente sobre o tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização socioeconômica dos entrevistados 

 Foram entrevistados 53 estudantes. Destes, 54,9% 

(n=30) foram alunos do curso técnico em Meio Ambiente, 35,3% 

(n=18) foram alunos do curso técnico em Artes Visuais e 9,8% 

(n=05) foram de alunos no curso técnico em Eventos (Figura 2). 

Observou-se que o grau de interação foi maior com os 

alunos do curso Técnico em Meio Ambiente, possivelmente, por 

se tratar de um assunto a fim da área e por serem em maior 

número de alunos matriculados no campus. 

No total, 64,7% (n= 35) dos entrevistados são do sexo 

feminino e 35,3% (n=18) são do sexo masculino (figura 3), o 

que pode ser mero reflexo da maior quantidade de alunas 

matriculadas.  
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Sabe-se que a enfermidade pode se manifestar em 

qualquer indivíduo de qualquer idade, porém estudos 

demonstram que o contágio da dengue é mais frequente em 

mulheres do que em homens. 

Figura 2. Entrevistados distribuídos por curso. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Figura 3. Distribuição de participantes por gênero.  

Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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Oliveira e Caprara (2019) citam a necessidade de maior 

atenção às mulheres pela característica doméstica do vetor e 

consideram que os espaços onde ocorrem maior transmissão 

da doença, o intradomicílio e o peridomicílio, são os locais mais 

frequentados pelo sujeito feminino.  

Na figura 4 pode se observar as idades dos voluntários 

da pesquisa. Observou-se que: 9,8% possuem 14 anos; 31,4% 

possuem 15 anos (prevalência); 27,5% possuem 16 anos; 2,6% 

possuem 17 anos; 7,8% possuem 18 anos e 1,9% possuem 19 

anos, idades dos alunos nas séries regulares do ensino médio 

integrado. 

 

Figura 4. Distribuição da idade dos alunos entrevistados.  

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Dos 53 entrevistados 94,3% (n=50) moram em São Luís, 

1,9% (n=01) em São José de Ribamar e 3,8% (n=02) em 

Raposa (Figura 5). 
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O percentual de 84,9% (n=45) dos alunos entrevistados 

residem em bairros periféricos. Os bairros periféricos de São 

Luís, em geral, possuem maiores índices de áreas insalubres, 

ausência de saneamento básico e é notório que moradias 

inadequadas e ausência de saneamento básico culminam no 

aumento da incidência de arboviroses transmitidas pelo A. 

aegypti sendo necessária a implementação de estratégias de 

controle vetorial adaptadas à realidade local, sendo bairros em 

que o risco de proliferação de mosquitos é maior devida à falta 

de estrutura (SOUZA et al.,2018). 

 

Figura 5. Municípios de moradia dos alunos entrevistados: São 

Luís, Raposa e São José de Ribamar. 

 
Fonte: Google Earth, 2019 

 

Há evidências de melhorias na oferta de serviços 

sanitários nas periferias do país e estas chegam a uma quase 

universalização do fornecimento de água e coleta de lixo, mas 

esses benefícios não foram suficientes para otimizar as 

condições de vida da população de baixa renda quando 
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comparados a outras partes das cidades (OLIVEIRA, et. al., 

2019).  

A figura 6 expressa a situação familiar dos alunos 

voluntários. Segundo os resultados, 29,4% (n=13) moram 

somente com a mãe; 7,8% (n=3) moram somente com o pai; 

23,2% (n=9) moram ambos os pais; 29,4% (n=13) moram com 

os pais e irmãos; 7,8% (n=4) moram com filho ou companheiro 

e 1,9% (n=2) não responderam pergunta. 

 

Figura 6. Com quem moram os alunos entrevistados. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

A figura 7 demonstra a situação econômica dos alunos 

participantes. O gráfico mostra que dos alunos, 1,9% trabalham 

e/ou são independentes (n=1); 5,8% (n=3) trabalham, mas não 

são independentes; 86,3% (n=46) não trabalham; 5,8% (n=3) 

não responderam à pergunta. Os entrevistados são 

dependentes de suas famílias e inseridos nas práticas 

estabelecidas pelos pais nos ambientes domiciliares. 
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Conhecimento básico sobre doenças transmitidas por A. 

aegypti. 

A segunda parte do questionário continha perguntas 

relativas a um conhecimento básico sobre A. aegypti, do tipo 

veiculado em campanhas.  

 

Figura 7.  Vida econômica dos alunos e possível contribuição 

na renda da família. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

A figura 8 expressa a porcentagem das respostas dadas 

pelos entrevistados, onde 58% (n= 29) acreditam que dengue é 

uma infecção causada por um vírus; 26% (n=13) acreditam que 

a dengue seja transmitida pelo mosquito; 12% (n= 6) marcaram 

que é uma doença causada por um protozoário; 4% (n= 2) não 

responderam à pergunta. 26% dos alunos não vêem o mosquito 

como vetor da doença e sim como o agente infeccioso das 

doenças.  

Souza e seus colaboradores (2018) analisaram os 

discursos sobre saberes e práticas de controle do A. aegypti, na 

cidade de Salvador e constataram que a dúvida sobre a 
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natureza da doença dengue é fato comum entre populares 

entrevistados e que há uma dificuldade real na identificação da 

causa da doença, sendo o mosquito (vetor) por diversas vezes 

confundido com o próprio agente causador, muitas vezes 

intencional da dengue. 

 

 

 

Figura 8.  Respostas dos entrevistados sobre o que é dengue. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Quando questionados sobre o tempo de resistência dos 

ovos do A. aegypti, cerca de 33,3% (n=16) responderam que os 

ovos podem resistir a apenas alguns dias, cerca de 29% (n=14) 

responderam que os ovos não resistem à dessecação, cerca 

12,25% (n=12) responderam que os ovos podem resistir 

algumas semanas,6,3% (n=3) responderam que os ovos 

podem resistir a mais de um ano e, 6,3% não responderam 

(Figura 9). 
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Figura 9. Respostas dos entrevistados sobre o tempo de 

vivência dos ovos fora da água. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

 Conhecimento intermediário sobre doenças 

transmitidas A. aegypti. 

Quando perguntados sobre o sexo do A. aegypti, 70,6% 

(n=36) dos entrevistados apontaram a fêmea como a 

transmissora da doença, porém pouco mais de 20% (n=10) 

afirmam que quem transmite a doença é o macho (Figura 10). 

A maioria dos entrevistados corroborou com a informação 

correta, uma vez que é a fêmea que procura fontes de proteína, 

necessária para seu amadurecimento sexual. 

A prevalência dos entrevistados (59,8%, n=26) (Figura 

11), quando perguntados sobre quantas vezes uma pessoa 

pode contrair dengue, respondeu que apenas uma vez. 

Situação que pode indicar que, se o entrevistado acredita que 

está livre, por já ter contraído a doença, deve abdicar de 

prevenir-se de outros episódios, colocando toda a família em 

risco. 
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Dos alunos entrevistados, aproximadamente 60% (n=30) 

apontaram que só é possível contrair dengue apenas uma vez 

durante a vida. 

 

Figura 10 - Respostas dos entrevistados quando perguntados 

sobre o sexo do mosquito transmissor. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

  A maioria dos entrevistados (56,8%, n=29) (Figura 12) 

apontou o mosquito A. aegypti fêmea como a principal forma de 

transmissão das doenças, o mosquito macho como possível 

forma de transmissão, em segunda posição. 
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Figura 11. Respostas dos entrevistados quando perguntados 

quantas vezes uma pessoa pode pegar dengue. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Sessenta por cento dos entrevistados afirmaram serem 

capazes de reconhecer fisicamente o ‘mosquito da dengue‘, 

porém 40 % (n=20) afirmaram não serem capazes de 

reconhecê-lo. 
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Figura 12. Respostas dos entrevistados sobre quais as formas 

de transmissão da dengue, zika e chikungunya. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Apesar da ampla divulgação da imagem do mosquito A. 

aegypti em propagandas veiculadas em meio televisivo, 

impresso, cerca de 40% dos entrevistados afirmaram não saber 

reconhecer o vetor da dengue, zikae chicungunya (Figura 13). 

 

 

  



RELAÇÃO AMBIENTE X DOENÇAS DE VEICULAÇÃO PELO Aedes aegypti DE 

ALUNOS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA 

366 
 

Figura 13. Respostasdos entrevistados quando perguntados se 

reconheceriam o mosquito Aedes aegypti? 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Participação e vivência 

Segundo resultados, 54,9% (n= 28) dos alunos 

voluntários afirmaram que trabalham medidas de prevenção 

contra o mosquito em suas residências, enquanto que 32,3% 

(n=16) afirmaram que não trabalham nenhum tipo de medidas 

preventivas.  

O gráfico acima representa as fontes de conhecimento, 

dos alunos, sobre a Dengue. Aproximadamente 43,1% (n= 21) 

afirmaram que obtiveram informações sobre o Aedes aegypti 

através de aulas e projetos escolares voltados para o assunto.  

Sales (2008) estudou a ações de educação em saúde 

para prevenção e controle da dengue, no Ceará, e chegou à 

conclusão de que a maciça campanha televisiva realizada 

dentro da estratégia governamental de combate é dengue é 

ineficaz, uma vez que focam nas ações individuais e em 
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mensagens, por vezes, descontextualizadas da realidade local 

em que é exibida. 

 

Figura 14. Medidas de prevenção trabalhadas na casa dos 
entrevistados.  

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

Figura 15. Fontes do Conhecimento da Dengue obtido. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019  



RELAÇÃO AMBIENTE X DOENÇAS DE VEICULAÇÃO PELO Aedes aegypti DE 

ALUNOS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA 

368 
 

 

 CONCLUSÕES  

 

O conhecimento relativo aos aspectos básicos da 

biologia do Aedes aegyptie sua forma de transmissão 

demonstrados pelos alunos, não foram satisfatórios. 

Pode haver uma relação direta entre os aspectos 

socioeconômicos, origem de escola pública e moradia em 

região periférica e o conhecimento demonstrado pelos alunos.  

As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti tem grande 

impacto social, uma vez que seu aumento no Brasil, desde 

2014, tem causado danos irreversíveis a uma parte 

considerável da população, especialmente às seqüelas 

causadas à população nos casos de microcefalia, chikungunya 

e dengue hemorrágica. Sendo assim, todo dado que demonstra 

indícios de falta de conhecimento da população sobre as 

características, formas de contágio e prevenção devem ser 

considerados com seriedade nas políticas públicas de combate 

ao vetor. 
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RESUMO: A leishmaniose é uma doença tropical negligenciada 
e um grave problema de saúde pública nos países em 
desenvolvimento. É causada por espécies de protozoários 
pertencentes ao gênero Leishmania, os quais são transmitidos, 
principalmente, através do repasto sanguíneo realizado por 
insetos fêmeas infectados, chamados de flebotomíneos. As 
manifestações clínicas: cutâneas, mucocutâneas e viscerais 
são as formas mais frequentes de leishmaniose, e a resposta 
imunológica do indivíduo frente à infecção por estes parasitas é 
de extrema importância para o controle e resistência a essa 
patologia. A geração de imunidade protetora 
contra Leishmania necessita da cooperação entre as células 
que compõe a imunidade inata e adaptativa do hospedeiro. 
Dessa forma, o objetivo desse trabalho de revisão de literatura 
foi identificar e relacionar o perfil imunológico da leishmaniose 
de acordo com os dados disponíveis nas plataformas de 
pesquisa. Foram utilizados os descritores: Leishmaniasis e 
Leishmaniasis immunology, e as pesquisas foram 
fundamentadas em artigos científicos e livros publicados entre 
os anos 2014 e 2019 nas bases de dados: Medical Publications 
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(PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 
Science Direct. Com base nas informações obtidas a partir 
desta revisão bibliográfica percebe-se que o conhecimento 
imunológico das infecções causadas por Leishmania spp pode 
fornecer dados de extrema importância, que poderão nortear a 
busca de fármacos eficazes ao tratamento da doença. 
 

Palavras-chave: Leishmaniose. Doença Tropical 

Negligenciada. Resposta Imunológica.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A leishmaniose é uma doença negligenciada que 

apresenta elevada incidência em países localizados nas zonas 

tropicais e subtropicais do mundo. É uma patologia crônica que 

tem como agente etiológico, protozoários do gênero 

Leishmania, que são parasitas transmitidos aos mamíferos por 

flebotomíneos fêmeas e causam doenças com sintomas 

determinados pelas espécies parasitárias e pela capacidade do 

hospedeiro de desenvolver e controlar as suas respostas 

imunes. É a segunda maior causa de morte por doença 

parasitária em todo o mundo (ficando atrás da malária), 

responsável por cerca de 200.000 a 400.000 infecções por ano 

em todo o mundo (MUKHERJEE; KARMAKAR; BABU, 

2016).  Existem diferentes espécies destes parasitas que 

podem causar a leishmaniose humana, podendo ocasionar 

manifestações clínicas viscerais, cutâneas, mucocutâneas e 

cutânea disseminada (ALBUQUERQUE et al., 2017; AL 

KAMEL, 2017).  

Acredita-se que o estado de saúde do indivíduo, a 

espécie da Leishmania e o vetor de transmissão sejam fatores 

chaves na determinação da manifestação clínica resultante da 
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infecção. E a interação desses elementos resulta na resposta 

imunológica individual gerando o quadro clínico. A 

compreensão atual das complexas vias regulatórias 

imunológicas sobrepostas ainda está incompleta, porém vários 

estudos vêm sendo realizados para que esses mecanismos 

sejam compreendidos (KEVRIC; CAPPEL; KEELING, 2015). 

A imunidade inata é composta por neutrófilos, 

macrófagos, células dendríticas e células natural killer (NK) e a 

imunidade adquirida é formada pelas células T, ambas, agindo 

em sincronia para o desenvolvimento da resposta imune contra 

a infecção pelo parasito do gênero Leishmania (WANDERLEY 

et al., 2012). Após a infecção com as formas morfológicas 

infectantes chamadas de promastigotas metacíclicas, ocorre o 

recrutamento de neutrófilos e monócitos para o local da 

infecção, iniciando uma forte resposta inflamatória local. Os 

parasitos são primeiramente internalizados por fagócitos, 

ocorrendo no seu interior à conversão para a forma intracelular 

obrigatória, a forma amastigota (GOLLOB; VIANA; DUTRA, 

2014).  

A resposta imunológica do indivíduo frente à infecção por 

estes parasitas é de extrema importância para o controle e 

resistência à leishmaniose. A geração de imunidade protetora 

contra Leishmania necessita da cooperação entre as células 

que compõe a imunidade inata e adaptativa do hospedeiro 

(MARTÍNEZ-LÓPEZ et al., 2018). Células que identificam e 

respondem a antígenos e que agem como mediadores da 

imunidade adaptativa e celular são denominados linfócitos. Os 

linfócitos T estão subdivididos em populações distintas, das 

quais as mais bem estabelecidas, até então, são as células 

TCD4+ que são denominadas de células T auxiliares (helper) e 

os linfócitos TCD8+ ou T citotóxicos (citolíticos). Existem quatro 

subgrupos principais de células TCD4+ efetoras, denominadas 
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Th1, Th2,Th17 e Treg, que funcionam na defesa do hospedeiro 

contra diversos agentes patogênicos infecciosos e estão 

envolvidas em diferentes tipos de lesões de tecidos em doenças 

imunológicas (ABBAS; LICHTMAN; PILAI, 2015).  

O controle da infecção por Leishmania e a progressão da 

doença têm sido associados à geração de respostas CD4 

associadas a Th1 e CD4 agregados a Th2, respectivamente. 

Porém, este padrão Th1 versus Th2 não é uniformemente 

aplicável a diferentes formas clínicas de leishmaniose. Outras 

células T, tais como células Th17 e células T reguladoras (Treg) 

também apresentam grande relevância na progressão da 

doença ou na sua atenuação, dependendo da espécie de 

Leishmania bem como do perfil genético (suscetível ou 

resistente) do hospedeiro (BANERJEE et al., 2016). As células 

Treg estão diretamente envolvidas na modulação da resposta 

imunológica presente na leishmaniose tegumentar e visceral, 

porém, quando comparadas às outras subpopulações de 

células T, são expressas em menor frequência nos indivíduos, 

sendo aproximadamente 5 - 10% das células T CD4+ no sangue 

periférico. Tais células são essenciais no controle da resposta 

imune por atuarem através da supressão de células T efetoras. 

Essas células podem ser caracterizadas como sendo: 

CD4+CD25high que expressam o fator de transcrição FOXP3, 

descrito como um gene determinante na regulação das funções 

imunossupressoras mediadas por esse subtipo celular (OHUE; 

NISHIKAWA, 2019; TANAKA; SAKAGUCHI, 2017). 

 As células T helper são o centro da imunidade 

adaptativa, pois a sua atividade está relacionada a quase todas 

as respostas imunológicas (MURPHY, 2011). Quando ativadas, 

as células Th virgens, ou seja, que nunca entraram em contato 

com antígeno, se dividem-se e ganham um fenótipo efetor 

específico, podendo ser:  Th tipo 1 (Th1) , 2 (Th2) ou 17 (Th17), 
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principalmente; no entanto, foram identificados outros subtipos, 

cada um deles secretor de um grupo particular de citocinas 

(PALIĆ, 2019). As células Th1 secretam citocinas como 

interferon alfa (IFN-α), IFN-β, IFN-γ, interleucina-1β (IL-1β), IL-

6, IL-8, IL-12, IL-18, IL-27, molécula de adesão intercelular 1 

(ICAM1), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e TNF-β. As do 

tipo Th2 secretam principalmente IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, 

citocinas que ativam vias que estão implicadas na eliminação 

de patógenos extracelulares e no desenvolvimento de alergias 

(KIDD, 2003). As do tipo Th17 secretam citocinas como IL-21, 

IL-17 e IL-22, que atuam no processo inflamatório. Todavia, o 

papel específico dessas células na leishmaniose ainda não está 

totalmente elucidado, uma vez que os estudos ainda 

permanecem controversos quanto à sua contribuição na 

resistência ou na suscetibilidade à infecção (AVERSA, 2018). 

Sendo assim, o estudo da resposta imunológica frente à 

Leishmania spp é essencial para o entendimento da ação do 

parasito no hospedeiro e caracterização da doença. Logo, este 

trabalho teve como objetivo fazer uma revisão bibliográfica 

descrevendo aspectos celulares associados à resposta imune 

à Leishmania spp.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizou-se uma revisão da literatura fundamentada em 

artigos científicos e livros publicados entre os anos 2014 e 2019 

nas bases de dados Medical Publications (PubMed), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e Science Direct. Para essa 

pesquisa utilizou-se os descritores: Leishmaniasis e 

Leishmaniasis immunology. Os títulos e resumos que 

atenderam as exigências de elegibilidade (resumo relacionado 

ao tema e texto disponível na íntegra em inglês) foram 
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escolhidos para leitura. Foram incluídos neste capítulo estudos 

in vitro e artigos de revisão. Previamente, a seleção dos artigos 

foi realizada de acordo com sua importância e relevância para 

o tem do capítulo, por meio de leituras analíticas dos 

respectivos resumos. Em seguida, o conteúdo dos estudos e a 

informação pertinente foram minuciosamente examinados. Os 

artigos cujos resumos não demonstraram relação com o tema 

e escritos em outras línguas foram excluídos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A severidade da leishmaniose é determinada 

principalmente por dois fatores: o primeiro determinante é qual 

a espécie do parasita causador da patologia e o segundo é 

sobre a resposta imunológica do indivíduo. Este segundo é de 

extrema relevância, visto que as respostas imunes desenvolve 

uma ação importante no estabelecimento da infecção ou 

proteção contra qualquer infecção, dessa forma, diversos 

mecanismos estão envolvidos no controle da doença, na cura e 

também na resistência à reinfecção. Pesquisadores 

identificaram que os linfócitos auxiliares TCD4+ e os citotóxicos 

TCD8+ executam uma atividade relevante na resposta de 

defesa e cura frente à leishmaniose (JAIN; JAIN, 2015; ABBAS; 

LICHTMAN; PILAI, 2015).  

O estabelecimento de uma resposta imunológica ocorre 

com a participação de vários processos humorais e celulares 

frente a uma infecção pelo protozoário do gênero Leishmania. 

Moléculas e células trabalham em conjunto visando à 

eliminação do parasito e o restabelecimento da homeostase do 

indivíduo (GOLLOB; VIANA; DUTRA, 2014). O tipo de resposta 

imunológica desenvolvida pelo hospedeiro mamífero ao 

interagir com o parasito, determinará a estabilização e 
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manifestação das formas clínicas da leishmaniose (TORRES-

GUERRERO et al., 2017). 

As células que compõem a imunidade inata (neutrófilos, 

macrófagos, células dendríticas e células NK e a imunidade 

adaptativa (células T) agem de forma coordenada para o 

desenvolvimento da resposta imune contra a infecção pelo 

parasito do gênero Leishmania (WANDERLEY et al., 2012). 

Após a infecção com as formas morfológicas infectantes 

chamadas de promastigotas metacíclicas, ocorre o 

recrutamento de neutrófilos e monócitos para o local da 

infecção, iniciando uma forte resposta inflamatória local. Os 

parasitos são primeiramente internalizados por fagócitos, 

ocorrendo no seu interior à conversão para a forma intracelular 

obrigatória, a forma amastigota (GOLLOB; VIANA; DUTRA, 

2014).  

Os fagócitos, como no caso os macrófagos, 

desenvolvem uma resposta celular passível de regulação por 

citocinas presentes no local da infecção. As citocinas 

inflamatórias como o interferon (IFN) e o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α), podem agir de forma sinérgica e induzir a 

produção de ROS (espécies reativas de oxigênio) pela ativação 

dos macrófagos, inibindo assim a replicação do parasito no 

fagolisossomo (FREITAS et al., 2016). As citocinas anti-

inflamatórias como IL-(interleucina) 4, IL-10, IL-6, IL-13 e o fator 

transformador de crescimento beta (TGF-β), irão inibir a 

ativação dos macrófagos, contribuindo para a proliferação do 

parasito e desenvolvimento de uma resposta celular do tipo 

Th2. Células T CD4, células T CD8, células B, células NK, 

macrófagos e células dendríticas são fontes de IL-10, citocina 

importante reguladora que desativa os mecanismos 

leishmanicidas dos macrófagos e diminui a produção de IFN-γ 

pelas células T (RODRIGUES et al., 2016). 
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Células TCD4+ 

 

Subpopulações Th1 e Th2  
 

A multiplicação dos parasitos no interior dos macrófagos 

irá induzir um perfil de resposta imunológica, tendo como 

principais tipos as respostas T helper 1 (Th1) e a T helper 2 

(Th2). As células apresentadoras de antígenos, como células 

dendríticas, processam e apresentam os antígenos do parasito 

Leishmania para as células T CD4+ virgens (Th0), para que 

ocorra a diferenciação em células efetoras CD4+ (podendo ser, 

entre outras, a Th1 ou a Th2) (MASPI; ABDOLI; 

GHAFFARIFAR, 2016). Dessa forma, dependendo do 

direcionamento da diferenciação das células T CD4+, estas 

células poderão, através do microambiente de citocinas, 

contribuir para a ativação da atividade microbicida dos 

macrófagos, de forma que ocorra o controle da infecção (perfil 

Th1) ou facilite a proliferação do parasito (perfil Th2) 

(RODRIGUES et al., 2016). 

O padrão de citocinas presentes no início da infecção por 

Leishmania direciona a diferenciação dos linfócitos T CD4+. A 

IL-12, produzida por macrófagos, e o IFN–γ, secretado 

principalmente por células NK, induzem a diferenciação das 

células Th0 em linfócitos Th1. Por outro lado, a IL-4 induz a 

diferenciação de células Th0 em linfócitos Th2 (GOLLOB; 

VIANA; DUTRA, 2014). Dependendo do direcionamento da 

diferenciação das células T CD4+, estas células poderão 

contribuir para a ativação da atividade microbicida dos 

macrófagos, de forma que ocorra o controle da infecção ou 

facilite a proliferação do parasito (MASPI; ABDOLI; 

GHAFFARIFAR, 2016). 
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O perfil de resposta Th1 está associado à resistência do 

hospedeiro frente à infecção por Leishmania, e se desenvolve 

pela produção de citocinas pró-inflamatórias como IFN-γ, TNF-

α e IL-1β, as quais irão promover a ativação do macrófago e 

contribuir para a eliminação do parasito. A resposta imunológica 

do tipo Th2 está associada à susceptibilidade do hospedeiro e 

se desenvolve pela produção de citocinas anti-inflamatórias, 

como IL-4, IL-10, IL-6, IL-13 e o fator transformador de 

crescimento-beta (TGF-β), que irão inibir a ativação dos 

macrófagos e contribuir para a proliferação do parasito 

(GOLLOB; VIANA; DUTRA, 2014).  

Embora o tipo de resposta Th1 seja necessário para 

controlar a infecção pelo protozoário Leishmania, as citocinas 

desse perfil, no caso o TNF e IFN-γ, também implicam nessa 

patogênese. Semelhante a outras infecções, o TNF tem um 

papel duplo no resultado da infecção. O TNF é um cofator para 

ativação de macrófagos, contudo altos níveis de TNF estão 

associados com a gravidade da doença e a cronicidade da 

lesão em pacientes com leishmaniose cutânea. Semelhante ao 

TNF, altos níveis de IFN-γ é observado em pacientes com a 

doença mais grave, como na leishmaniose mucocutânea 

(SCOTT; NOVAIS, 2016).  

A resposta imunológica do tipo Th2 inibe a resposta 

imune do tipo Th1. Observa-se que os níveis elevados de IL-10 

induzem uma imunossupressão, através da inibição da 

produção de IL-12 pelos macrófagos; e o TGF-β suprime a 

produção de IFN-γ inicial, por células NK, necessário para o 

estabelecimento da resposta Th1 (FREITAS et al., 2016). 

Embora exista um caminho compartilhado para a resistência à 

infecção por leishmania que requer o IFN, existem muitas cepas 

e espécies diferentes do parasita, que podem induzir respostas 

imunes distintas e ter diferentes sensibilidades à morte por 



RESPOSTA IMUNOLÓGICA À INFECÇÃO POR Leishmania spp. 

380 
 

macrófagos ativados. Ou seja, mesmo dentro da mesma 

espécie de leishmania, cepas diferentes podem levar a 

respostas imunológicas diversas após a infecção (GLENNIE; 

SCOTT, 2016). 

Em humanos, a resposta imunológica frente à infecção 

pelo protozoário do gênero Leishmania ainda não é tão bem 

estabelecida, sabendo que pode variar dependendo de cada 

manifestação clínica da doença. Durante as lesões iniciais de 

leishmaniose cutânea localizada, ocorre um aumento da 

produção de IL-1α, IL-6, IL-10, enquanto que nas lesões 

crônicas a imunidade humoral não é desencadeada. Na forma 

mucocutânea ocorre exacerbação da resposta imune celular e 

formação de anticorpos Ig (imunoglobulina) G específicos; na 

forma cutânea difusa, são detectados ocasionalmente níveis 

elevados de IgA (TORRES-GUERRERO et al., 2017). No caso 

da leishmaniose visceral, uma característica marcante é que a 

presença do IFN-ɣ não é suficiente para o controle da doença, 

devido à alta produção de TGF-β e IL-10, que são citocinas 

reguladoras, e a perda do equilíbrio entre a produção de ambas. 

Estudos sugerem que a produção de citocinas, que podem levar 

a um quadro de resistência ou susceptibilidade, pode ser 

importante para determinar a variedade das manifestações 

clínicas na leishmaniose (GOLLOB; VIANA; DUTRA, 2014). 

 

Subpopulação Th17 

 

Outro tipo de diferenciação celular é o desenvolvimento 

das células Th17 que é estimulado pelas citocinas pró-

inflamatórias produzidas em resposta a microorganismos 

invasores oriundos do ambiente externo. Esses agentes 

patogênicos agem sobre as células dendríticas e induzem a 

produção de citocinas como IL-6, IL-1 e IL-23, resultando na 
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diferenciação de células TCD4+ para o subgrupo Th17. Esta 

diversificação de células TCD4+ em Th17 pode ser inibida por 

interferon-γ (IFN-γ) e IL-4, sendo assim, respostas Th1 e Th2 

acentuadas, resulta na supressão do desenvolvimento de 

células Th17 (ABBAS; LICHTMAN; PILAI, 2015). Este subgrupo 

de célula T secreta principalmente a IL-17 que atua em conjunto 

com a IL-17F, IL-21 e IL-22 propiciando a inflamação tecidual e 

levando a diferentes funções efetoras, dependendo do 

patógeno (ALBUQUERQUE et al., 2017). A IL-17 é uma citocina 

altamente inflamatória que medeia o processo inflamatório no 

tecido; ela também pode induzir a secreção de diferentes 

citocinas pró-inflamatórias (como IL-6 e TNF-α) (MASPI; 

ABDOLI; GHAFFARIFAR, 2016). A família IL-17 consiste em 6 

membros (IL-17 de A a F) e atua induzindo uma inflamação que 

expressa um elevado número de neutrófilos, e também estimula 

a produção de outras citocinas e quimiocinas como o fator de 

necrose tumoral (TNF) que recrutam neutrófilos e monócitos 

para o local onde as células T foram ativadas (ABBAS; 

LICHTMAN; PILAI, 2015).  

Ademais, as células Th17 atuam como um modulador 

determinante da imunidade adquirida contra parasitas 

de Leishmania, agindo no recrutamento de neutrófilos, que 

acabam exercendo uma função dupla no local da infecção. Ou 

seja, essas células além de participarem da primeira linha de 

defesa do organismo, também atuam na regulação da resposta 

imune secundária, como fonte de citocinas, incluindo IL-2, IL-

10, IFNγ e TNF, estabelecendo assim um vínculo entre 

imunidade inata e adaptativa durante a infecção 

(ALBUQUERQUE et al., 2017). Os neutrófilos são os leucócitos 

mais abundantes na circulação, eles capturam os 

microrganismos invasores, por meio da fagocitose, propiciando 

a degradação intracelular, por meio da liberação de grânulos e 
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formação de armadilhas extracelulares de neutrófilos 

(ROSALES, 2018). Estudos recentes mostraram que a 

presença da subpopulação Th1 e das citocinas IL-17 e IL-23, 

em camundongos BALB/c infectados com a espécie 

Leishmania donovani, contribuíram com a regressão da 

infecção. Em contrapartida, a inibição dessas populações com 

anti-IL-17 e anti-IL-23 resultou no aumento da carga parasitária 

nas vísceras do animal (fígado e baço), posteriormente, foi 

administrado nos camundongos IL-17 recombinante, que 

provocou elevados níveis de IFNγ e óxido nítrico (NO) do que a 

IL-23 recombinante, sugerindo então, uma associação mais 

forte da IL-17 com a eliminação do parasita (ALBUQUERQUE 

et al., 2017). 

Devido a essas possíveis ações da citocina IL-17 ela tem 

sido amplamente estudada como sendo uma citocina 

potencialmente importante na leishmaniose visceral (LV). Um 

estudo em uma vila sudanesa durante um surto de LV por um 

período de 6 anos elucidou que a produção de IL-17 e IL-22 

pelas células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) 

estava fortemente associada à resistência à LV. Dessa forma, 

IL-17 e IL-22 podem desempenhar papéis complementares com 

as citocinas produzidas pela resposta Th1 no controle do 

crescimento de parasitas e na prevenção do desenvolvimento 

de leishmaniose visceral. Porém, os mecanismos celulares de 

controle de parasitas induzidos por essas citocinas 

permanecem desconhecidos. Além disso, os fatores envolvidos 

no bloqueio da produção dessas citocinas durante a LV ativa 

não foram totalmente descritos. O estudo detalhado desses 

processos deve fornecer novas ideias relacionadas ao controle 

do hospedeiro sobre o crescimento do parasita e a resistência 

à LV (FALEIRO et al.,2014). 
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Em contra partida, diferentes estudos demonstraram que 

a IL-17 está envolvida na imunopatologia da LC, um exemplo 

disso, foi observado em um trabalho realizado em 

camundongos C57BL/6 infectados com L. major, que não 

expressavam IL-10, mas tinham uma produção elevada de IL-

17 e neutrófilos, sendo que essa associação resultou em uma 

imunopatologia grave nos animais. Outro experimento, dessa 

vez, utilizando camundongos BALB/c observaram que a IL-17 

recrutadora de neutrófilos promoveu a suscetibilidade 

à infecção por L. major nesses animais. Os pesquisadores 

elucidaram que camundongos BALB/c com deficiência de IL-17 

infectados com L. major desenvolve lesões cutâneas pequenas, 

com menor carga parasitária associada a um número reduzido 

de neutrófilos e acúmulo reduzido de quimiocinas no local da 

lesão. Ensaios realizados em amostras biológicas de pacientes 

com leishmaniose mucosa e cutânea mostraram que os 

linfócitos de pacientes com leishmaniose mucocutânea e 

cutânea produziram um nível significativamente maior de IL‐17 

em comparação com os indivíduos controle (não infectados) 

(MASPI; ABDOLI; GHAFFARIFAR, 2016). Logo, os dados 

disponíveis na literatura mostram resultados contraditórios 

sobre o papel da IL-17 na patogênese e na resposta protetiva 

contra a leishmaniose, a depender da forma clínica. 

 

Subpopulação Treg 

 

Distintas subpopulações celulares estão envolvidas na 

modulação da resposta imunológica presente e na 

leishmaniose tegumentar e visceral, dentre as quais estão as 

células T reguladoras (Treg), que correspondem a 

aproximadamente 5 - 10% das células TCD4+ no sangue 

periférico. Nesse contexto, tais células são essenciais no 
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controle da resposta imune por atuarem através da supressão 

de células T efetoras. Imunofenotipicamente, pode-se 

caracterizar as células Treg como CD4+CD25high que 

expressam o fator de transcrição FOXP3, descrito como um 

gene determinante na regulação das funções 

imunossupressoras mediadas por esse subtipo celular (OHUE; 

NISHIKAWA, 2019; TANAKA; SAKAGUCHI, 2017). 

Entretanto, as células Treg apresentam mecanismos de 

ação na modulação imunológica principalmente em linfócitos T 

efetores, porém também podem atuar sob a atuação de células 

B, células NK, células dendríticas e macrófagos (TANAKA; 

SAKAGUCHI, 2017). O primeiro exemplo desses mecanismos 

é a supressão da resposta efetora de linfócitos T ativados 

mediada pela secreção de citocinas consideradas inibitórias, 

sendo esta a IL-10, IL-35 e TGF-β, conforme citado 

anteriormente (ROSEMBLUN et al., 2016). Outro mecanismo 

desempenhado pelas Treg é o contato célula-célula mediado 

por receptores inibitórios, no qual destaca-se o CTLA-4, um 

regulador negativo de ativação das células T que se liga às 

moléculas co-estimuladoras, CD80 e CD86. O CTLA-4 se 

sobrepõe a atividade do receptor CD28, devido uma alta 

afinidade molecular, anulando assim o sinal de ativação das 

células T efetoras. Adicionalmente, a interação entre a proteína 

inibitória LAG-3 e o MHC de Classe II presente nas APCs 

garante a inibição da maturação e função de células 

dendríticas, regulando negativamente o processo de 

apresentação antigênica. Uma proteína denominada PD-1 

também pode ser expressa por células T reguladoras, a qual 

quando associada ao seu ligante (PD-1L) induz a apoptose de 

células efetoras (LONG et al., 2018; BUCHBINDER; DESAI, 

2016).A citólise, por sua vez, é caracterizada como um 

mecanismo citotóxico mediado pelas células Treg através da 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchbinder%20EI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558876
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchbinder%20EI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26558876
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indução de apoptose a partir da secreção de perforina e 

granzima, moléculas que formam poros na membrana da célula 

alvo e no meio intracelular promovem a clivagem de caspases 

(VOSKOBOINIK; WHISSTOCK; TRAPANI, 2015). 

Por fim, o mecanismo de disrupção metabólica também 

é desempenhado pela subpopulação de células Treg e ocorre 

por distintas vias como o consumo de IL-12 do meio devido à 

alta expressão de CD25 na superfície das Treg, resultando na 

morte da célula alvo por privação de citocinas e e a inibição da 

proliferação e da produção de IL-2 por linfócitos T 

convencionais, devido a transferência de AMPc pelas células 

Treg por meio de junções comunicantes (RUEDA; JACKSON; 

CHOUGNET, 2016).  Entretanto, a via que envolve a expressão 

e atuação de ectonucleotidases é amplamente investigada. Em 

suma, consiste na produção da adenosina, descrita como uma 

molécula anti-inflamatória que exerce controle sobre o sistema 

imunológico, através da ação das ectoenzimas CD39 e CD73, 

as quais são expressas na superfície das subpopulações de 

células T reguladoras (DE OLIVEIRA BRAVO; CARVALHO; 

SALDANHA-ARAÚJO, 2016; RUEDA; JACKSON; 

CHOUGNET, 2016). De maneira geral, sua produção ocorre 

através da desfosforilação do ATP no meio extracelular. A 

CD39 hidrolisa o ATP/ADP extracelular em AMP, e a CD73, por 

sua vez, converte o AMP em adenosina. Uma vez produzida, a 

adenosina atua sobre receptores purinérgicos específicos 

(A2AR) presentes na superfície de linfócitos T efetores, inibindo 

nessas células suas respostas efetoras, reduzindo 

consequentemente a inflamação (HAN et al., 2018).  

Contudo, os mecanismos desempenhados pelas T 

reguladoras em respostas imunológicas as tornam relevantes 

alvo de estudo sobretudo relacionados a infecções parasitárias 

como na leishmaniose, uma vez que elucidar o papel desses 
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subtipos celulares nos distintos perfis clínicos da doença 

viabiliza a caracterização de marcadores celulares relevantes 

no intuito possibilitar o desenvolvimento de métodos 

diagnóstico e intervenções terapêuticas cada vez mais 

seletivas. 

 

Células TCD8+
  

 

Já as células TCD8+, que também estão intimamente 

ligadas a infecções bacterianas intracelulares e virais, exercem 

alguns mecanismos para realizar sua função de citotoxicidade, 

como a exocitose de grânulos, de modo a induzir morte celular 

programada (apoptose) na célula alvo, pela ação de perforinas 

e granzimas A/B e/ou granulisina; e a apoptose gerada pela 

interação do receptor Fas L com a molécula Fas expressa nas 

células alvo (BOUSSOFFARA et al., 2018). Na maioria das 

vezes estão associadas a uma função lítica, sendo conhecidas 

por células T citolíticas, mas também produzem citocinas e 

quimiocinas que podem aumentar a imunidade a patógenos, 

sendo o mais importante deles o interferon (IFN)-γ, promotor de 

forte resposta do Tipo 1 (NOVAIS; SCOTT, 2015). Várias 

citocinas contribuem para a diferenciação das células T CD8+ e 

para a manutenção de células efetoras e de memória deste tipo 

celular. A IL-2 promove a proliferação e diferenciação de células 

T CD8+ em citotóxicos (CTLs) e células de memória. As células 

T CD8+ expressam as cadeias β e γ do receptor de IL-2 e podem 

expressar níveis elevados da cadeia α após a ativação. A IL-12 

e IFN de tipo I têm demonstrado estimular a diferenciação de 

células T CD8+ imaturas em citotóxicos efetores. Estas citocinas 

podem ser secretadas por diferentes populações de células 

dendríticas durante a resposta imune inata frente a infecções 
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virais e algumas infecções bacterianas. A IL-15 é importante 

para a sobrevivência das células CD8+ de memória que pode 

ser produzida por muitos tipos de células, incluindo as células 

dendríticas. Estudos realizados com camundongos sem IL-15 

mostraram uma depleção significativa de células T CD8+ de 

memória, e a IL-21 produzida por células T CD4+ ativadas 

desempenha uma função na indução das células T CD8+ de 

memória e na prevenção da exaustão das células T CD8+ 

(ABBAS; LICHTMAN; PILAI, 2015).  

As infecções causadas pelas leishmanioses são em 

muitos casos auto reparáveis, assim, assume-se que a resposta 

imune do hospedeiro é um fator-chave que determina a 

patogênese da infecção. As células T, bem como suas funções 

celulares imunes desempenhadas, se mostram fundamentais 

para a eliminação desses parasitas (EGUI et al., 2018).Diante 

disso, a identificação dos linfócitos T CD8+ à leishmaniose se 

baseia no reconhecimento de peptídeos ligados a molécula de 

MHC classe I e após a infecção essas células respondem 

proliferando-se e levando a uma população de células T 

específicas para Leishmania. Os primeiros estudos 

relacionados com essas células demonstraram que elas não 

forneciam função protetora, mesmo sendo conhecida por 

desempenhar papel no controle de outros parasitas 

intracelulares, como o Trypanossoma cruzi. Só após um novo 

modelo de camundongo e posterior comparação dos estudos 

mais antigos em contraste com os mais recentes - utilizando 

condições de infecção mais fisiológicas - revelaram que as 

células T CD8+ realmente desempenham um papel na proteção. 

Além disso, experimentos realizados com doses baixas e altas 

de Leishmania major demonstraram que as células T CD8 

produtoras de IFN-γ ativam macrófagos que levam a eliminação 

do parasita (NOVAIS; SCOTT, 2015). 
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Embora haja contribuição das CD8 para a imunidade 

após reinfecção, (proteção em vacinas experimentais para 

leishmaniose cutânea) esses linfócitos também podem exercer 

papel patogênico na LC. Estudos voltados para a relação 

dessas células com a leishmaniose cutânea (LC) mostram que 

à medida que a doença progride a proporção de célula CD4 e 

CD8 se alteram, de modo que mais linfócitos T CD8 são 

encontrados em pacientes com lesões ulceradas. A observação 

de que essas células na pele se relacionam com a gravidade da 

doença em pacientes foi inesperada, pois as CTLs podem 

promover resistência em camundongos. Todavia, foi descrito 

que as lesões ocasionadas não estavam relacionadas com a 

carga parasitária. Essa patologia aumentada se deve a 

atividade citolítica das CD8 na pele, que foi observada em 

microscópio confocal. Portanto, é evidente que CTLs citolíticas 

são patogênicas quando um grande número é recrutado para 

lesões de Leishmania (SCOTT; NOVAIS, 2016). Assim, a 

possibilidade de correlação dos papéis protetores ou 

patológicos das células T CD8+ na LC parece estar diretamente 

relacionada às suas funções efetoras, se mostrando protetoras 

quando produzem IFN-γ e promotoras da patologia quando 

citolíticas (BOUSSOFFARA et al., 2018).A controvérsia entre o 

papel protetor e o patológico das células T CD8+ na 

leishmaniose cutânea depende da carga parasitária, bem como 

do local onde a resposta imune foi avaliada. Os papéis distintos 

dessas células na patologia podem refletir heterogeneidade na 

população de células T CD8, sendo uma hipótese que deve ser 

bem avaliada e investigada (CAMPOS et al., 2017).  

Estudos voltados para a resposta das células T CD8 

foram notoriamente menos explorados em comparação às T 

CD4 na leishmaniose visceral. Mas, já é elucidado que a 

quantidade aumentada das CTLs esplênica após a infecção é 
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impressionante, podendo atingir 10x dentro de um período de 2 

meses (RODRIGUES et al., 2016). Além disso, foi relatado que 

células T CD8 em pacientes com leishmaniose visceral 

apresentam uma expressão aumentada dos receptores 

inibidores CTL-4 e PDL-1, de modo que em modelos 

experimentais por infecção de L. donovani, evidenciou que o 

bloqueio da PD-1 / PDL-1 restaurou parcialmente as funções 

imunológicas das T CD8+ e reduziu de modo significativo a 

carga parasitária esplênica (EGUI et al., 2018).  

Entretanto, a dicotomia semelhante exercida pelas T 

CD8 encontrada na LC ainda não foi evidenciada na LV, de 

modo que estudos futuros se mostram de grande interesse para 

a comunidade científica (RODRIGUES et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

A leishmaniose tem grande importância na saúde 

pública, devido à elevada diversidade de agentes etiológicos 

que podem ocasionar a doença e consequentemente diferentes 

manifestações clínicas. O fato de não existir uma vacina que 

funcione como um método profilático torna o estudo da resposta 

imunológica do hospedeiro frente à infecção por esses 

parasitos de extrema relevância, já que a compreensão dos 

mecanismos imunes na doença pode auxiliar em um 

direcionamento para futuros tratamentos baseado em 

marcadores imunológicos, como também auxiliar no 

prognóstico dessas doenças. 

Neste trabalho foi apresentado um levantamento sobre a 

resposta imunológica dos hospedeiros frente à infecção por 

Leishmania spp. e essas informações podem vir a ser utilizadas 

para o entendimento da ação do parasito no hospedeiro e 

caracterização da doença, podendo assim, auxiliar no 
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desenvolvimento de vacinas e alvos terapêuticos específicos e 

com menor toxicidade para o indivíduo com leishmaniose. 
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RESUMO: Este estudo objetivou entender em que medida a 
urbanização de áreas periféricas, por meio de construção de 
unidades habitacionais e infraestrutura urbana, facilitam a ação 
do Estado, para promover a assistência básica à saúde 
(conjunto de ações de saúde que englobam a promoção, 
prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação) através do 
Programa Saúde da Família à população local. Abordaremos a 
qualidade de vida como percepção que tem o indivíduo de sua 
posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores, 
nos quais ele vive considerando seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupação. Metodologicamente trata-se de um 
estudo de caso simples, com abordagem quantitativa sobre a 
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urbanização na Comunidade Vila da Barca, que vem sofrendo 
Intervenção Socioambiental e Urbanística, através do maior 
projeto integrado de urbanização. Os resultados revelam a 
necessidade relativa de melhorias dos serviços, observados o 
seu desenvolvimento nos graus e níveis de complexidade. A 
conclusão é que não basta construir equipamentos 
habitacionais e unidades de serviços assistenciais em concreto 
e alvenaria, sem a infraestrutura para promover o 
empoderamento entre os comunitários locais, favorecendo a 
mudança de comportamento dos residentes na comunidade.  
Palavras-chave: Urbanização; Programa Saúde da Família; 
Vila da Barca.  
 

1 - INTRODUÇÃO: 

A abordagem da assistência à saúde no Brasil pode ser 

feita a partir de diversos enfoques e, se considerada a 

multiplicidade e complexidade das formas institucionalizadas de 

gestão, financiamento, organização e produção dos serviços 

oferecidos à população deste estudo, poder-se-ia abordá-los 

sob diferentes maneiras e lógicas distintas.  

Citando-se a lógica do mercado e das necessidades, 

uma vez que a economia que rege as populações se mantém, 

predominantemente, atrelada à lógica capitalista do mercado de 

organizar produção e financiamento de serviços locais, numa 

comunidade como a da Vila da Barca, torna-se impossível 

escapar às constatações que, no desenvolvimento descritivo-

textual deste estudo, encontram-se contextualizadas, 

independentemente de fazerem, ou não, parte do processo de 

busca e verificação que se alcance sistematizar. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por volta de meados do século XIX, a 
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população urbana brasileira (que reside em áreas com alguma 

infraestrutura de habitação, saneamento, transporte, emprego, 

renda, assistência a saúde, entre outras) representava 1,7% da 

população total do planeta, atingindo em 1960 (um século 

depois) 25% e, em 1980, 41,1% (SANTOS, 2014). Em 1995, a 

população urbana mundial atingiu 46% do total, o equivalente a 

um universo de 2,7 milhões de pessoas.  

Segundo dados da Organização das Nações Unidas 

(ONU), 4 bilhões de pessoas viverão em cidades até 2015 e o 

número de cidades com mais de 10 milhões de habitantes 

(megacidades), neste mesmo ano, será de 26 cidades. 

Consta do Relatório do Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD - Banco Mundial, 

1999) que, para absorver os 2,4 bilhões de novos residentes 

urbanos nos próximos 30 anos, as cidades terão que fazer 

maiores investimentos em moradia, água, saneamento, 

transporte, energia e telecomunicações.  

Os problemas urbanos tiveram como ponto de partida o 

processo de industrialização, uma vez que a indústria rompe 

núcleos antigos, ocorre à extensão do fenômeno urbano, 

resultando em concentrações urbanas extraordinárias 

(LEFEBVRE, 2008), tendo-se registros de que a partir da 

década de 1950, período de expansão da economia brasileira, 

devido ao fenômeno da industrialização, iniciou-se o processo 

de migração da população rural em direção às grandes cidades.  

A Migração e o movimento, de industrialização o 

processo de urbanização foi potencializado e em oposição, a 

carência de infraestrutura urbana contextualmente fez emergir 

graves problemas referentes à saúde, moradia, saneamento, 

poluição ambiental, dentre outros. 



URBANIZAÇÃO, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E IMPACTOS NA 
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL: VILA DA BARCA - BELÉM, 

PARÁ 

396 
 

 Como forma de mitigar tais problemas, foram criados os 

primeiros Planos de Desenvolvimento Urbano, que tinham um 

caráter higienista, ou seja, objetivavam excluir da área nobre 

das cidades algumas edificações consideradas insalubres, 

pois, acreditava-se que nesses locais, as doenças se 

propagavam com maior rapidez.  

Sendo assim, uma das estratégias encontradas para a 

operacionalização das Políticas Públicas de Saúde no Brasil é 

o Programa Saúde da Família (PSF), e este tem proporcionado 

melhorias nos indicadores de Saúde, mesmo enfrentando 

diversas dificuldades, dentre elas, a alta rotatividade dos 

profissionais nele envolvidos. A Figura 1 mostra a área do 

projeto implantado e onde a pesquisa foi desenvolvida. 

 

Figura 1: Mapa de Localização da Área do Projeto Urbanístico 
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 Fonte: Internet (Google, researchgate.net 2019) 

Apesar desse privilégio, ainda sofre com infraestrutura 

inadequada, precariedade de saneamento básico e a 

permanência de moradias construídas em madeira 

(denominadas “palafitas”), e alicerçadas sobre estacas em 

áreas alagadas ou semialagadas. 

O modelo médico assistencial se contrapõe no tocante à 

questão central desta pesquisa, justifica-se como motivação a 

necessidade em saber: Até que ponto a execução da Política 

Pública de Atenção Básica à Saúde Pós-intervenção 

urbanística, impacta na qualidade de vida da população local? 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 

A população-alvo escolhida para a realização deste 

estudo, reside em uma Comunidade denominada Vila da Barca, 

que se situa no bairro do Telégrafo, na cidade de Belém, no 

Estado do Pará e que surgiu nos anos 1930, tendo como atores 

principais a população de baixa renda, migrantes da região das 

ilhas e cidades ribeirinhas próximas de Belém. Como não 

poderia ser diferente, sua fixação e permanência nessa região 

se deveram à sua localização “privilegiada”, dada a proximidade 

ao centro comercial Município. Localiza-se numa região 

considerada de geografia privilegiada, fazendo fronteira com a 

Baia do Guajará e terra firme (possui parte de seu terreno 

situado em área de várzea e alagado pela influência do fluxo e 

Legenda  

  Área Atingida pelo Projeto 
 Área Não Atingida pelo 
Projeto 
 Área do Projeto 

Interessado: Viviane Correa Santos 

Localização:  Vila da Barca/Belém-Pará 

 Escala:  Data: Setembro de 

Fonte: maps.google.com.br 
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refluxo das marés), margeada pela Avenida Pedro Álvares 

Cabral, próximo à região central da cidade, não sendo por isso 

considerada área periférica. 

Desde o ano de 2005, a área de inserção da comunidade 

vem sendo modificada pelo projeto de Habitação e Urbanização 

idealizado pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB) no ano de 

2000, através do Programa Nacional de Erradicação das 

Moradias em Áreas Alagadas ou Alagáveis, norteado pela 

Política Nacional de Habitação do Governo Federal, e que 

objetiva efetivar a recuperação da área através de intervenções 

físicas de habitação, urbanização e infraestrutura abrangendo 

aproximadamente 73.130.097 m2 do território apontado. 

A estruturação da pesquisa foi conseguida através do 

desenvolvimento das três etapas: a) seleção 40 prontuários, de 

famílias cadastradas no Programa Saúde da Família (PSF) 

local e residentes na nova área da Villa da Barca, obedecendo 

aos critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, 

os entrevistados (adultos que foram capazes de responder aos 

instrumentos) foram submetidos à aplicação de um questionário 

sociodemográfico contendo 35 perguntas fechadas; b) leitura e 

esclarecimentos sobre os objetivos do estudo e a assinatura 

formal de compreensão do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) aos entrevistados; c) tratamentos dos 

dados obtidos: tabulação, interpretação, análise, discussão e 

consolidação dos resultados. 

Conforme o estabelecido pela Norma 196/96, do 

Conselho Nacional de Saúde e, em obediência às 

determinações dos preceitos constantes da Declaração de 

Helsinque e no Código de Nuremberg, o projeto deste estudo e 

pesquisa foi previamente submetido ao Comitê de Ética em 
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Pesquisa da Universidade da Amazônia, obteve aprovação 

codificada sob o número 2013003/8.  

Os participantes-colaboradores foram devidamente 

informados acerca das etapas estruturadas da pesquisa, bem 

como, sobre os objetivos, riscos e benefícios que poderiam 

afetá-los na condição de grupo-alvo de participação focal, todos 

tendo declarado concordar em participar com a divulgação dos 

resultados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) exigido para a confirmação do aceite. 

Quanto aos objetivos formulados buscou-se apoio em Prestes 

(2012) e referindo que este estudo é considerado empírico, pois 

se dedica a codificar, o lado mensurável da realidade acerca de 

possíveis impactos relacionados ou não, à qualidade de vida da 

população local após a Intervenção Urbanística.  

Os dados foram coletados através da utilização de um 

questionário sociodemográfico constituído de perguntas 

fechadas envolvendo temas voltados à coleta de lixo, 

tratamento de água e esgoto na região, saúde, lazer, atenção 

básica à saúde, pavimentação das ruas, dentre outras, 

referentes ao período pré e pós- intervenção socioambiental e 

urbanística.  

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudos realizados pelo IBGE/PNAD (2008) revelam 

que, no Estado do Pará, dos 1.433 milhões de domicílios da 

amostra, 34,6% têm rendimento mensal de até meio salário 

mínimo; 31,5%, de meio a um salário mínimo; 18,5%, mais de 

um e menos de dois salários mínimos; 5,1%, mais de dois e 

menos de três salários mínimos; 4,3%, mais de três e menos de 

cinco salários mínimos; e 2,9%, mais de cinco salários mínimos.  
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Na Região Metropolitana de Belém, dos 549 mil 

domicílios urbanos permanentes pesquisados, 26,2% têm 

rendimento mensal de até meio salário mínimo; 31,9%, de mais 

de meio e menos de um salário mínimo; 21,4%, mais de um e 

menos de dois salários mínimos; 6,7%, mais de dois e menos 

de três salários mínimos; 5,9%, mais de três e menos de cinco 

salários mínimos; e 4,6%, mais de cinco salários mínimos. 

 

- Renda Familiar 

 

Figura 2. Distribuição da Renda Familiar na Comunidade 

 
Fonte: Oliveira, 2010. 

 

A renda familiar de 70% dos informantes entrevistados é 

variável entre 1 e 3 salários mínimos. Apesar de ser 

considerado baixo salário, quando comparado a resultados de 

pesquisas realizadas pela PMB (2004), os quais indicam o 

índice de 62,73% da população residente na comunidade sem 

nenhuma renda, enquanto outros assentam uma melhoria deste 

indicador, pontuando uma predominância de renda entre 1/2 e 

1 salário mínimo em 39,8% dos usuários entrevistados 

(CONCEIÇÃO, 2009). 

 

22,5%

35%

35% 7,5% Menos de 1 sal.

De 1 a 2 sal.

De 2 a 3 sal.

Mais de 3 sal.
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- Gênero dos Entrevistados 

 Segundo Fernandes (2006), o Estado do Pará registrou 

um aumento no percentual de mulheres chefes de família o qual 

em 1991, era de 22,4% e, em 2000, elevou-se para 29,3%, e 

que, na RMB, esse aumento foi ainda mais significativo, de 

27,9% (proporção já elevada) para 38,1%.  

 

Figura 3. Gênero dos Entrevistados na Comunidade 

 
Fonte: Oliveira, 2010. 

 

Dados apresentados pela PNAD (2009) revelam que 

35% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. No 

total, 21.933.180 residências brasileiras identificam a mulher 

como a principal responsável pelas famílias. Este cenário se 

repete neste estudo, conforme revela a figura 3. 

 

- Infraestrutura das Moradias 

Considerando dados do IBGE, (2000), das 6,6 milhões 

de pessoas, ou seja, 3,9% da população brasileira residem em 

favelas; 78,5% das quais localizadas nas 9 principais Regiões 

Metropolitanas do país, dentre elas Belém e, 41,5% da 

população vivem em condições inadequadas de habitação; 

17,5%

82,5%

Masculino

Feminino
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adensamento excessivo, carência de serviços de água e 

esgoto, direitos de propriedade mal definidos, e em não 

conformidade com os padrões de edificação, ou moradias 

construídas com materiais não duráveis, semelhantes ao que 

era realidade na Comunidade em estudo antes da intervenção, 

conforme relatam Ramos et al. (2008) pode-se atestar que, na 

comunidade Vila da Barca, este cenário se repete. 

 

Figura 4. Condição de Moradia Pré e Pós Interv.Urbanística. 

 
Fonte: Oliveira, 2010. 

  

Durante as entrevistas pode-se constatar que, em 

relação às condições de infraestrutura de moradia antes da 

intervenção, a maioria dos entrevistados, consideravam suas 

condições de moradia entre muito boas e razoáveis (FIGURA 

4). Vale ressaltar que parte desta população, anteriormente 

residia em áreas alagadas ou alagáveis em forma de “palafitas”, 

sobre as águas da Baia do Guajará, sem condição de 

habitabilidade e salubridade, sobretudo com a ausência de 

esgotamento sanitário e água encanada corroborando com 

resultados de estudos realizados por Melo (2002).  
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 Após a Intervenção, este cenário se modificou e a 

maioria dos entrevistados referiu que sua atual condição de 

moradia estava entre boa e muito boa, corroborando com os 

estudos realizados por Conceição (2009) que, apoiando-se em 

relatos dos residentes locais, detectou que houve melhora 

nesses indicadores. 

 

- Coleta de Resíduos Sólidos. 

Um dos grandes problemas vivenciados nos dias de hoje 

pela população mundial decorre do resíduo urbano. Catapreta 

(1999) afirma que o resíduo sólido constitui-se um problema 

social, econômico, sanitário e ambiental. Sendo assim, interfere 

no perfil epidemiológico de uma comunidade, exercendo sobre 

ela influência, ao lado de outros fatores, sobre a incidência de 

doenças. 

 

Figura 5. Oferta de Coleta de Resíduos Sólidos Pré e Pós 

Intervenção Urbanística 

 
Fonte: Oliveira, 2010. 

 

Pode-se afirmar também que após a intervenção, 

mencionados serviços passaram a ser ofertados com cobertura 

de 100% das residências localizadas na área do Projeto. 
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Como consequência desta ação, podemos inferir que 

houve diminuição do risco de agravos à saúde para a 

comunidade em decorrência da destinação adequada dos 

resíduos domésticos, uma vez que a ausência do acúmulo agiu 

como efeito mitigador da poluição ambiental, criando fatores 

que potencializam a criação e inviabilizam atualmente a 

presença de vetores responsáveis pela propagação de doenças 

tais como: cisticercose, cólera, disenteria, febre tifóide, 

giardíase, leishmaniose, leptospirose, salmonelose e 

toxoplasmose (ABREU, 1990), dessas algumas antes referidas 

pelos entrevistados.  

Vale ressaltar que, segundo a Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS), 16 milhões de brasileiros não 

são atendidos pelo serviço de coleta de resíduos sólidos. Em 

64% dos municípios brasileiros, o resíduo sólido coletado é 

depositado em lixões "a céu aberto" e, 82 mil toneladas são 

lançadas todos os dias no meio ambiente, o que vem de 

encontro ao resultado encontrado por Ramos; Albério; Galvão; 

Teixeira; Miranda; Bezerra, 2008, que registrou que 90% dos 

moradores reconhecem que o destino do resíduo sólido pode 

estar vinculado à transmissão de doenças. 

Os mesmos estudos ainda registraram que 89% das 

residências da comunidade, eram favorecidas com os serviços 

urbanos de coleta de resíduo sólido três vezes por semana. 

Sendo assim, após a intervenção, a comunidade pesquisada foi 

agraciada pelo serviço em sua integralidade, minimizando 

riscos à saúde provenientes desses resíduos. 

Sendo assim, pode-se referir que a área do Projeto pode 

ser considerada como privilegiada por receber esses serviços 

públicos, com cobertura integral, que de certa forma serve para 
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mitigar riscos ambientais e resguardar a saúde humana 

conforme discorre Bueno (2007).  

 

- Sistema de Esgotamento Sanitário 

Dados do IBGE (2003) indicam que, há no Brasil 16.982 

milhões de domicílios atendidos por redes de abastecimento de 

água, mas que, se encontram desprovidos de sistemas de 

coleta do esgoto sanitário produzido pela utilização dessa água. 

 

Figura 6. Situação da Rede de Esgotamento Sanitário Pré e 

Pós Intervenção Urbanística

 
Fonte: Oliveira, 2010. 

 

Pôde-se constatar através da Figura 6 que, após a 

Intervenção Urbanística, o cenário de lançamento do esgoto 

sanitário diretamente no aquífero da Baía do Guajará, mesmas 

águas que muitas vezes serviam como área motivadora de 

“lazer” para esta população foi disseminado, revelando que a 

totalidade das residências do novo conjunto habitacional, foi 

beneficiada com a oferta de tal equipamento urbano. 

Esse indicador permite inferir-se, que pode ter havido a 

diminuição de afecções, pois de acordo com Bydloowski (2007); 
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Nunes (2000); Vasconcelos (2001), as baixas condições de vida 

socioeconômicas, vivenciadas por pessoas que habitam as 

áreas insalubres, em moradias precárias, inadequada 

alimentação e altas taxas de mortalidade proporcionam 

elevados casos de contaminação por doenças epidêmicas.  

 

- Assistência a Saúde 

Autores como Viana (2004) referem que a Atenção 

Básica em Saúde tem sido fundamental na América Latina, e 

tem atuado para aumentar a cobertura dos serviços de saúde, 

com mudanças no modelo de atenção, implementando a 

participação social e realizando a descentralização dos 

sistemas. 

 

Figura 7. Atendimento à Saúde Pré e Pós-Intervenção 

Urbanística 

 
Fonte: Oliveira, 2010. 

 

Na variável oferta da assistência a saúde, conforme 

demonstrado na Figura 7, no período pós-intervenção registrou-

se aumento nas frequências da assistência à saúde na 

comunidade. 
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Esses dados podem estar relacionados com a presença 

mais frequente de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas 

residências, já que esses profissionais usam como estratégia 

recomendada, estimular a procura por consultas de rotina como 

forma de prevenção de doenças que possam afetar a 

comunidade, bem como, podem servir como canal para 

identificação de outras já instaladas e que precisam ser 

referenciadas, corroborando com outros dados relacionados às 

taxas do padrão de assistência à saúde apresentadas pelo 

Ministério da Saúde no Brasil (2008).  

 

 

- Oferta de Consultas de Rotinas 

Teixeira; Paim; Vilasbôas (1998) comparam dois 

modelos em saúde: o médico-assistencial e o médico 

sanitarista.  Enquanto o modelo médico-assistencial privilegia o 

médico, tomando como objeto a doença em sua expressão 

individualizada e, utiliza como meios de trabalho, os 

conhecimentos e tecnologias que permitem o diagnóstico e a 

terapêutica das diversas patologias, o modelo sanitarista tem 

como sujeitos, os sanitaristas, cujo trabalho toma por objeto os 

modos de transmissão e fatores de risco das diversas doenças, 

em uma perspectiva epidemiológica, utilizando um conjunto de 

meios que compõem, entre outros, a tecnologia sanitária 

(educação em saúde, saneamento, controle de vetores, 

imunização). 
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Figura 8. Oferta de Consultas de Rotina Pré e Pós-

Intervenção Urbanística.  

 
Fonte: Oliveira, 2010. 

No período pós-interventivo, houve um aumento para 

92,5% de consultas de rotina na Unidade, o que leva a inferir-

se que, a população residente na comunidade, pode estar 

mudando sua postura, procurando atendimento somente em 

períodos de doenças, e, internalizando a necessidade de 

prevenção dos agravos a mesma. 

 

- Oferta de Vacinas 

 As vacinas são utilizadas como forte instrumento de 

vigilância epidemiológica. Para atingir altas taxas de cobertura, 

controlar, erradicar e/ou eliminar doenças passíveis de 

prevenção, as normas dos serviços citam que, deve-se 

executar como rotina em serviços de saúde, a vacinação. 

Instrumento que, também, deve ser utilizado pela comunidade 

em estudo, voltado para a prevenção e manutenção da 

erradicação de determinadas doenças. 
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Figura 9 - Oferta de Vacinas Pré e Pós-Interv. Urbanística 

 
Fonte: Oliveira, 2010. 

 

No período pós-intervenção, a oferta de cobertura 

vacinal sugerida pelo Calendário Básico Vacinal na comunidade 

se fazia presente, e em números bem significativos. Apesar das 

dificuldades vivenciadas pela população, a organização da 

comunidade associada ao trabalho dos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS), atinge o objetivo, pelo menos no atendimento 

a demanda da população infantil, pois, os entrevistados, frisam 

bastante a vacinação infantil e quase não se referem à 

vacinação dos outros grupos da população, conforme mostra a 

Figura 9.  

Esse é um fato que pode estar relacionado à forma com 

que as campanhas são veiculadas na mídia. Conforme 

reportagem exibida sobre vacinação, pelo Jornal Diário do Pará, 

em 14.08.10 (Publicidade), e/ou pela falta de informação sobre 

a necessidade de toda a população da comunidade ser 

imunizada contra vários agravos à saúde, dentre eles a hepatite 

B, febre amarela, tétano e pneumocócica - idoso.  

Houve um aumento das vacinações e esse fato pode 

estar relacionado, à preocupação dos Gestores Municipais em 
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atingir as metas impostas pelo MS, que preconiza a vacinação 

para vários grupos populacionais, abrangendo assim, todas as 

faixas etárias da população residente na comunidade. 

 

4- CONCLUSÃO  

Por tudo o que foi exposto, pode-se deduzir que, os 

assuntos urbanização, assistência à saúde da população e 

pobreza, estão interligados e por proclamos constitucionais de 

livre pensar e agir, dos modos e formas que bem lhes aprouver, 

todos podem omitir, ou emitir opiniões sobre eles e isto vem 

ocorrendo ao longo dos tempos e ainda neste século XXI em 

construção, não se ignore como se dá a periferização que no 

caso de Belém, não tem como esconder problemáticas que 

ressaltam a pobreza, ocupações territoriais e habitacionais 

precárias e agravos permanentes à saúde das populações que 

em condições sub-humanas mantêm-se cotidianamente mais 

fortes que as próprias adversidades que as castigam. 

Nesta composição, as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) assumiram papel extremamente relevante por serem as 

principais “portas de entrada” dos usuários do sistema, já que 

se destina a assistir a um determinado grupo populacional que 

mora, ou no cotidiano habitam na área geográfica de sua 

abrangência das ações operacionais que devem desenvolver, 

justificando a razão da sua existência no local.  

A vinculação instalada em âmbito da população adstrita 

a cada UBS, mais do que um estabelecimento de relação 

usuário x serviços de saúde local, deve ser construída com 

marcos evolutivos baseados no princípio da co-

responsabilização, do que advém, a necessidade de que o 

critério de cuidar em saúde de modo participativo e humanizado 
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é essencial para alcançar, um futuro previsível, e um aceitável 

nível de saúde em toda a comunidade, como parte integrante 

do desenvolvimento social. 

O desempenho do setor saúde se torna melhor, quando 

de modo harmônico, integre seus esforços aos demais setores 

econômico e social, jamais será capaz de operar 

adequadamente ou poderá, portanto, atingir sua meta, pois 

grande e também reconhecida é a sua influência sobre a 

organização comunitária, que se constitui um dos instrumentos 

potenciais para motivação da consciência, de interesses 

sociais, de promoção de iniciativas e inovações e, assim sendo, 

visando o inteligente envolvimento das comunidades é preciso 

dar-lhes acesso ao tipo adequado de informação sobre a sua 

situação de saúde e sobre a forma pela qual, cada indivíduo 

pode ajudar a melhorar a saúde do coletivo em que se insere. 

Diante do exposto fica claro que, houve um grande 

impacto positivo em uma das variantes componentes da 

urbanização, no que se refere à condição de habitabilidade da 

população que foi beneficiada com as novas moradias do 

conjunto habitacional, visto que, as mudanças na infraestrutura 

dessas moradias, sem dúvida nenhuma, contribuíram para as 

melhorias dos indicadores de saúde locais, porém ainda faz-se 

necessário o empoderamento dessa população quantos a 

alguns aspectos como educação em saúde, capacitação 

profissional, participação social, dentre outros, para que antigos 

hábitos sejam substituídos e, para que os indicadores 

socioeconômicos locais também sejam modificados, 

favorecendo assim, para a qualidade de vida de forma mais 

ampla e duradoura. 
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RESUMO: O radônio vem continuamente despertando 
interesse para estudos, principalmente em ambientes internos. 
Os isótopos naturais são produzidos pelas séries radioativas, 
que contribuem, em média, com 54% da radiação produzida por 
todas as fontes naturais, proporcionando incorporação por 
inalação e ingestão, impactando diretamente na dosimetria 
interna de indivíduos expostos, principalmente pela influência 
do isótopo 222Rn de maior meia vida física e emissor alfa. Os 
métodos de investigação vêm sendo melhorados para 
proporcionar condições de estimar riscos de câncer decorrentes 
da inalação do gás, principalmente em moradias próximas de 
ocorrências de urânio natural. O presente estudo possibilitou 
determinar os níves de radônio e as taxas de doses em 
ambientes internos, moradias e locais de trabalho, localizados 
em um município da Paraíba, Brasil, influenciado por 
ocorrências de urânio natural. As investigações foram 
realizadas fazendo uso de espectrômetros alfa com detectores 
de trilha nuclear de estado sólido (CR-39), montados em 
câmaras de difusão de ar e instalados nas áreas urbana e rural. 
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As concentrações de radônio variaram de aproximadamente 49 
a 278 Bq/m3, atingindo uma taxa de dose efetiva que supera 7 
mSv/a. O estudo permitiu traçar o perfil radiométrico inicial do 
município, evidenciando a presença de anomalias 
radioecológicas e a possibilidade de dano determinístico em 
decorrência da exposição, o que impacta na necessidade de 
monitoramento constante e estudos complementares.  
Palavras-chave: Câncer. Radioecologia. Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O radônio, Rn, é um gás radioativo, cerca de 8 vezes 

mais denso que o ar atmosférico, emissor alfa e naturalmente 

formado pelo decaimento das séries do 238U, 235U e do 232Th 

(CORRÊA, 2011). Dos isótopos naturais, apenas o 222Rn da 

série do 238U apresenta relevância para os estudos 

radioecológicos, dada sua meia vida física de aproximadamente 

3,8 dias.  

Considerando o ciclo geoquímico e a constituição das 

rochas, os radionuclídeos primordiais se concentram nessas 

estruturas, onde o Rn emana das rochas através das fissuras e 

dos solos, sendo também difundido na atmosfera e corpos 

d’água, principalmente incorporado nas fontes de água 

subterrâneas, mobilizado pelas vias de transferência até atingir 

os seres vivos.  

As principais vias de exposição do radônio são inalação 

e ingestão de água, podendo promover, principalmente em 

áreas com altos níveis de radioatividade de fundo, efeitos 

estocásticos e determinísticos para os seres humanos (ICRP, 

1991; ICRP, 1993), o que justifica a priorização do estudo desse 

gás, em ambientes internos de áreas que apresentem Material 
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Radioativo de Ocorrência Natural (NORM) em níveis 

diferenciados.  

Segundo estudos realizados pela UNSCEAR (2008), a 

contribuição da exposição do Rn em ambientes internos passa 

a ser a condição dominante, atingindo em termos de exposição 

interna ao organismo, quase 64% do valor global estimado para 

todas as fontes de radioatividade natural, que é de 2,4 mSv/a. 

Diante da problemática que envolve esse radionuclídeo, 

o trabalho objetivou determinar os níveis de radônio em 

ambientes internos de convívio humano próximos de áreas 

influenciadas por ocorrências radioativas naturais em município 

da Paraíba, utilizando sistema passivo com detector de trilha 

nuclear de estado sólido. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Área de estudo 

 

A área de estudo compreende residências e ambientes 

de trabalho do município de São José do Sabugi no estado da 

Paraíba, Sertão Paraibano, Brasil, conforme destaque no mapa 

da Figura 1. 

O município foi escolhido considerando sua proximidade 

com a Jazida de urânio de São José de Espinharas, além de 

apresentar algumas anomalias de urânio natural e possibilidade 

de impactos radioecológicos e de saúde pública, considerando 

que uma das principais atividades econômicas da região é a 

mineração. A falta de estudos de monitoração do radônio 

contribuiu na necessidade de caracterizar o perfil radioativo dos 

ambientes localizados neste município. 
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A população do município é de 4.010 habitantes, com 

área territorial de 206,92 km², com aproximadamente 64% dos 

habitantes compondo a área urbana (IBGE, 2010). 

 

Figura 1. Área de estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

O substrato geológico do estado da Paraíba é 

caracterizado por rochas do tipo pré-cambrianas, 

complementado por bacias sedimentares, rochas vulcânicas 

cretáceas, coberturas plataformais paleógenas/neógenas e 

formações superficiais quaternárias.  

A área pré-cambrianas engloba tratos da Província 

Borborema (ALMEIDA et al.,1977), que é um cinturão orogênico 

meso/neoproterozóico que se estende por grande parte do 

Nordeste, o que favorece as ocorrências em evidência e a 

possibilidade da descoberta de outras regiões anômalas em 

urânio e tório. 



RISCOS ASSOCIADOS À EXPOSIÇÃO DO RADÔNIO EM AMBIENTES COM 
OCORRÊNCIAS DE URÂNIO NATURAL 

419 
 

Sistema de medida 

 

Para realização da pesquisa foi utilizado sistema de 

dosimetria passiva com detector de traço nuclear do estado 

sólido (por sigla do inglês: SSNTD) de composição química 

molecular C12H18O7, que é um polímero do tipo policarbonato 

de nomenclatura Di Allil Carbonato de Dietileno Glicol, 

classificado comercialmente como CR-39 e caracterizado como 

Thermoset.  

Os detectores CR-39 tiveram seus formatos 

padronizados em quadrados de lado 3,0 cm e foram 

individualmente instalados em câmaras de difusão de ar 

construídas pelo Grupo de Radioecologia do Departamento de 

Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. 

A câmara montada apresentou dimensões externas 

(altura x diâmetro) de 6,36±0,60 cm x 6,49±0,34 cm. As 

medidas internas para difusão de ar, altura x diâmetro, foram de 

4,20±0,60 cm x 6,01±0,21 cm.  

Para definição das dimensões da câmara, foram 

considerados parâmetros importantes para sua funcionalidade, 

a exemplo do tamanho dos CR-39, energia da partícula α e 

distância máxima percorrida. 

Na entrada da câmara foi acoplado e fixado com anel de 

vedação, filtro qualitativo de fibras de celulose com gramatura 

de 80 g/m², porosidade máxima de 44 µm, o qual foi afixado por 

pressão do anel de vedação, encaixado na parte interna do 

corpo da câmara. 

Na base inferior (tampa removível) de cada câmara, foi 

afixado com fita de silicone um CR-39, sendo finalizado o 

dispositivo, que recebeu a nomenclatura de espectrômetro α (α 

Espec-222) e constituiu o sistema de monitoração do radônio.  
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A Figura 2 apresenta o sistema de medidas “in situ”, 

detalhando as partes da câmara de difusão e a disposição do 

CR-39 na base da câmara. 

 

Figura 2. Espectrômetro alfa (α Espec-222). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

A câmara de difusão é o componente do sistema α 

Espec-222 que pode ser reutilizado, minimizando custos com o 

método de monitoramento e facilitando as condições 

operacionais e de manutenção do sistema dosimétrico. 

 

Calibração dos espectrômetros (α Espec-222) 

 

O procedimento de calibração foi estabelecido no 

Laboratório do Serviço de Monitoração Ambiental (SEAMB) do 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste 

(CRCN- NE) da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), que fica localizado no Campus da UFPE em Recife. 

Para construção da função resposta, foi utilizada uma 

fonte de 226Ra com meia vida física de 1.602 anos, adquirida da 

a 

b c d 

e f 

  

a. Corpo da câmara. 

b. Anel de vedação. 

c. Filtro de celulose. 

d. Base com CR-39. 

e. Câmara com corte. 

f. α Espec-222. 
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Pylon Electronics Inc. Canadá, modelo RN-1025, nº. A-302, 

com atividade inicial de 105 kBq em 07/10/1992. 

A Figura 3 apresenta um esquema detalhado da câmara 

de calibração (RN1-CRCN), hermeticamente fechada, com 

medidas para comprimento, largura e altura de 100 cm, 85 cm 

e 100 cm, respectivamente, construída em acrílico, com volume 

interno de aproximadamente 814 L, desenvolvida com base no 

estudo de Sheweikani; Raja (2005). 

 

Figura 3. Esquema da câmara de calibração dos 

espectrômetros alfa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria (2019) com base no projeto do estudo de 

Sheweikani; Raja (2005). 

A câmara apresenta portinhola (a) e luva (b) nas laterais 

para permitir manipulação dos dispositivos de forma isolada. Na 

parte superior da câmara (c), uma entrada para posicionamento 

dos dispositivos dosimétricos em plataforma elevatória (d), cujo 

controle é acionado de forma eletrônica. 
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No interior da câmara, foram adicionados 2 (dois) coolers 

(e), para manter o ar homogeneizado, com as condições 

ambientais padronizadas, sendo a temperatura em 23±1ºC, 

umidade de 67±3% e pressão de 1.014 mbar (1 atm). 

O radônio produzido pelo decaimento da fonte de rádio 

foi carreado por bombeamento com fluxo de ar controlado pelo 

auxílio de um fluxômetro, com taxa constante de 2,4±0,1 

L/minuto, o suficiente para garantir uma atividade de 222Rn no 

interior da câmara em torno de 5.194 ± 245 Bq/m³, pois o ar é 

inserido neste ambiente por uma coluna de distribuição (f). 

Para monitorar a atividade do ²²²Rn no interior da 

câmara, foi interligado um detector Alpha Guard (g), 

Professional Radon Monitor, marca Saphymo GmbH, que 

permaneceu monitorando o ambiente durante todo 

procedimento de calibração, que durou 37 dias. 

Os sistemas de dosimetria passiva com CR-39 (h), 13 

(treze) no total, foram inseridos ao mesmo tempo na câmara de 

difusão contendo a atividade controlada do radônio, os quais 

foram retirados em períodos diferentes, garantindo assim, 

variações nas exposições, sendo a construção do modelo de 

calibração determinado pela correlação entre a atividade de 

cada dispositivo e a densidade de traços alfa para o tempo da 

exposição.   

 

Revelação dos CR-39 

 

Após exposições dos dispositivos, os CR-39 foram 

revelados no Laboratório de Radioecologia e Controle 

Ambiental (LARCA) do Departamento de Energia Nuclear.  

O procedimento de revelação foi o adotado pela maioria 

dos laboratórios e pesquisadores (BIGAZZI et al, 1986; 
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PEREIRA, 2014), que fazem uso de ataque químico com 

solução alcalina de NaOH a 6,25M, em banho termostatizado 

por um período de 5 horas, a uma temperatura entre 70 a 90ºC, 

com ensaio realizado em uma capela.  

Ao final da revelação, os CR-39 foram lavados com água 

deionizada, solução de CH3COOH a 5% v/v e água deionizada, 

nesta ordem e na sequência, secos ao ar livre.  

Avaliação das trilhas nos CR-39.  

Para avaliar as trilhas alfa, foi utilizado um sistema de 

microscopia óptica, marca Leica Microsystems®, modelo 

DM500®, com ocular de 10x, iluminação tipo LED de luz 

refletida, capacidade para quatro objetivas planacromáticas 

com correção infinita e capacidade fluorescente. Para as 

análises dos traços alfa, foi utilizada a objetiva de 10x, que 

permite um aumento de até 100x. 

As imagens foram capturadas por uma câmara de alto 

desempenho, também da marca Leica Microsystems®, modelo 

ICC50 E®, cujo campo de captura é de 0,011 cm² e tratadas 

com auxílio do software Leica LAS EZ® para sistemas 

operacionais Windows. 

 

Processamento de imagens e contagem das trilhas 

 

Para avaliação das trihas alfa, foram utilizados dois 

programas computacionais de processamento e avaliação de 

imagens: o DIP e o ImageJ, ambos de acesso gratuito.  

O Digital Image Processing (DIP) é um programa de 

processamento de imagem digital desenvolvido pelo Grupo de 

Dosimetria Numérica, onde foi utilizado para agrupamento e 

processamento das imagens obtidas de cada espectrômetro 

alfa, facilitando a investigação das trilhas nucleares pelo 
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ImageJ, que também é um programa de processamento de 

imagens Java de domínio público.  

 

Arranjo experimental para medida do radônio 

 

A avaliação dos níveis de radônio nos ambientes internos 

foi feita pela instalação dos espectrômetros α Espec-222, nos 

ambientes de maior convívio humano, considerando o fator de 

permanências e as vias de entrada de radônio.  

O processo para escolha dos locais de instalação dos 

espectrômetros foi sistemático, considerando os ambientes de 

convívio humano próximos das ocorrências de urânio, sendo os 

dispositivos controles instalados em áreas de baixa radiação de 

fundo.  

Os espectrômetros foram instalados na altura de uma 

pessoa sentada ou criança em pé, sendo nos quartos, 

instalados na altura da cama.  

 

Cálculo do background dos CR-39 

 

Para determinar a medida de background (zero ou 

branco) dos CR-39, foi realizado um estudo prévio com aporte 

estatístico, em diferentes regiões de alguns dispositivos 

poliméricos não expostos, uma vez que, a radiação de fundo 

para este tipo de detector pode variar com as condições de 

fabricação, transporte, armazenamento, ou até mesmo, em 

diferentes regiões da área útil analisada (IAEA, 2013; CAZULA, 

2015).  

A contagem das trilhas de background ou branco (CBG) 

foi deduzida da contagem bruta (CB) de cada dispositivo 

utilizado, obtendo-se assim, a contagem líquida (CL), a ser 
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trabalhada na formulação dos cálculos para determinação da 

densidade de traços de cada CR-39. 

 

Determinação da densidade de traços 

 

A densidade de traços foi determinada pela razão entre 

o número total de traços, Nt (traços), e a área, A (cm²), do 

CR- 39 analisado, conforme descrito na Equação 1. 

 

𝐷 = 𝑁𝑡/𝐴    (1) 

 

A unidade de medida de D é traços/cm² e deve obedecer 

a uma função linear quando correlacionada com a atividade de 

radônio. 

 

Fator de calibração ou eficiência de detecção 

 

O fator de calibração, k (traços/cm² por Bq/m³.dia), 

estabelece uma relação entre a densidade de traços presente 

no detector e a concentração de 222Rn no ar (CAZULA, 2015).  

Esse fator foi determinado com base nas respostas 

obtidas a partir da calibração e da Equação 2, formulada de 

Mayya et al. (1998), determinada pela razão entre a densidade 

de traços, D, (traços/cm²), calculada a partir da análise 

microscópica das trilhas nucleares gravadas nos CR-39 

expostos a uma fonte de radônio de atividade conhecida e a 

exposição, E, (Bq/m³.dia).  

 

𝑘 = 𝐷/𝐸    (2) 

 



RISCOS ASSOCIADOS À EXPOSIÇÃO DO RADÔNIO EM AMBIENTES COM 
OCORRÊNCIAS DE URÂNIO NATURAL 

426 
 

O fator de calibração possibilita o cálculo da eficiência de 

detecção das trilhas nucleares, que proporciona inferir a 

concentração de radônio para os ambientes investigados, cuja 

eficiência foi de 93,3%.  

Medida da concentração do 222Rn  

 

A concentração de 222Rn dentro nas habitações, 𝐶𝑅𝑛, foi 

calculada pela Equação 3 (ALBERIGI, 2006; CAZULA, 2015). 

 

CRn = D/kt     (3) 

 

Os constituintes da Equação 3 apresentam os mesmos 

significados daqueles descritos para a Equação 2, com 

adicional do parâmetro t, que representa o tempo (dias), para o 

qual os dispositivos foram expostos. 

 

Dose efetiva decorrente da inalação do Rn  

 

Para estimativa da taxa de dose efetiva devida a inalação 

do 222Rn foi utilizada a Equação 4 (ALBERIGI, 2006) (18), 

conforme procedimentos adotados pela UNSCEAR (2000). 

 

�̇�𝐸𝑖𝑛 = 𝐶𝑅𝑛. 𝐹. 𝑓. 𝑡. 𝑑    (4) 

 

Nesta equação, �̇�𝐸𝑖𝑛, representa a dose efetiva 

decorrente da inalação do 222Rn dentro das habitações (mSv/a); 

𝐶𝑅𝑛 a concentração média de 222Rn no ar dos ambientes 

monitorados (Bq/m³); 𝐹 o fator de equilíbrio entre o Rn e seus 

descendentes, que neste caso foi adotado aquele especificado 

pela ICRP 65 (1993) e UNSCEAR (2000); 𝑓 o fator de ocupação 

para ambientes internos, que é de 0,8 (UNSCEAR (2000); 𝑡 o 
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tempo total por ano em horas (h/a); 𝑑 o fator de conversão de 

dose, que é de 9 nSv.h/Bq/m³ (ICRP-65, 1993). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos para avaliação de radônio nos 21 

ambientes internos monitorados (residências e locais de 

trabalho), levando em consideração as áreas urbana e rural são 

apresentados na Figura 4. 

 

Figura 4. Dosimetria do Rn nos ambientes da área de estudo. 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

A média com desvio para concentração de radônio foi de 

aproximadamente 111,1 ± 59,4 Bq/m³, com valores variando de 

48,7 a 277,9 Bq/m³, uma dispersão bem acenuada, 
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considerando o alto coeficiente de variação, que foi de 

aproximadamente 54%.  

A condição radiométrica desses ambientes remetem a 

uma taxa de dose efetiva anual variando entre 0,36 e 

7,02 mSv/ano, média com desvio de 1,9 ± 1,8 mSv/ano e 

coeficiente de variação de quase 95%, ou seja, bem mais 

expressivo, o que caracteriza a dispersão dos dados ao longo 

da área de estudo, justificando a presença de anomalias 

radioativas pontuais. 

Objetivando descrever a situação dos diferentes 

ambientes investigados, foi feita análise com nível de 

detalhamento individual para as residências e os locais de 

trabalho, conforme modelo gráfico da Figura 5. 

As maiores taxas de dose foram evidenciadas para os 

ambientes domiciliares, com média de 2,8 mSv/ano, comparado 

com 0,7 mSv/ano obtida para os locais de trabalho. 

Os modelos dosimétricos que normalmente são 

utilizados na avaliação da influência do radônio são decorrentes 

da quantidade de material inalado e da deposição, retenção e 

eliminação deste material do trato respiratório. 
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Figura 5. Doses efetivas para os diferentes ambientes 

monitorados. 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica 

(ICRP, 1993), em sua publicação 65, estabelece limites para 

exposição de indivíduos do público ao 222Rn em ambientes 

internos, sendo recomendados níveis anuais para residências 

de 200 a 600 Bq/m³ com base numa permanência de 7.000 

horas por ano nestes ambientes, onde para os ambientes de 

trabalho a faixa foi estipulada entre 500 a 1.500 Bq/m3. Essas 

exposições consideram um fator de equilíbrio para o radônio e 

descendentes de 0,4 e os limites de dose variando de 3 a 

10 mSv/ano. 

Nos resultados obtidos no presente estudo e 

considerando os limites associados pela ICRP 65, todas as 
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taxas de doses estão dentro da faixa referenciada pela referida 

comissão. 

Entretanto, a Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (EPA, 1993) e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2009), recomendam que os níveis de referência 

para 222Rn no ar das moradias sejam de 148 Bq/m3 e 100 Bq/m3, 

respectivamente. Além disso, a OMS, orienta que, quando o 

valor para o nível de referência for ultrapassado, este não 

deverá exceder 300 Bq/m3, que se encontra na faixa de dose 

de 10 mSv/a (ICRP 65, 1993), o que devem ser promovidas 

ações para mitigar os riscos associados.  

Neste aspecto, considerando o valor primário 

referenciado pela OMS e analisando as concentrações do 

radônio apresentadas na Figura 4, observa-se que quase 24% 

dos resultados estão acima desta referência.  

Além disso, aproximadamente 14% das doses 

calculadas e apresentadas na Figura 5, compreendem valores 

acima de 3,0 mSv/ano, todas determinadas para ambientes 

domiciliares, o que requer atenção e estudos dosimétricos mais 

aprimorados para caracterizar as possíveis fontes de 

transferência do radônio para os ambientes internos, que 

inclusive, pode ser o solo onde a edificação foi construída, os 

materiais de construção e a água. 

Considerando que os ambientes com potencial de risco 

foram as moradias, na Figura 6 são detalhados os modelos de 

distribuição de dose nessas áreas, com os dados que 

compreendem pouco mais de 57% do universo amostral da 

pesquisa. 
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Figura 6. Distribuição das doses nas áreas urbana e rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Para as duas situações (áreas urbana e rural), observa-

se assimetrias, entretanto, em sentidos opostos. Na área 

urbana ocorre maior frequência para doses inferiores a 

3 mSv/a. Situação contrária é observada para os dados obtidos 

para a área rural. Esse fato caracteriza maior influência de 

ocorrências radioativas naturais fora do contexto urbano, o que 

minimiza a exposição pelo menor número de habitantes 

concentratos na área rural. 

Convém observar sobre a importância do histórico de 

vida dos habitantes para uma avaliação completa da influência 

do radônio nos problemas de saúde pública, detalhando as 

diferentes moradias ocupadas ao longo da vida, condições de 

trabalho, problemas de saúde, frequência de uso de 
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pesquisador e minimiza condições para um diagnóstico preciso 

da exposição ao radônio ao longo da vida de cada indivíduo. 

Entretanto, pode-se inferir estimativa do risco da 

exposição ao radônio quando se considera a investigação de 

indivíduos que habitam locais ou regiões por mais de 10 anos, 

onde estudos de estimativa combinada têm proporcionado boa 

eficiência na determinação desses riscos (IRD, 2016). 

Alguns estudos já conseguem estimar o número de 

casos de câncer de pulmão decorrentes da inalação de radônio, 

conforme dados da Tabela 1 para alguns dos países da 

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

(OCDE). 

Os resultados conseguem traduzir a importância da 

segurança radiométrica associada ao radônio no contexto da 

saúde pública, onde a inalação deste gás pode contribuir para 

potencializar o aumento nos casos de câncer, principalmente 

para indivíduos com predisposição, onde os ambientes 

influenciados podem servir de catalisador no risco 

determinístico. 

Os países elencados na Tabela 1 dão grande 

importância ao estudo deste gás, assumindo ser um dos 

principais contribuintes para o aumento no número de casos de 

câncer.  
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Tabela 1. Estimativa de risco de morte por inalação de radônio 

em alguns países da OCDE. 

País 
Média Frequência Mortes 

Bq/m3 CÂNCER (%) (por ano) 
aAlemanha 49 5,0 1.896 
bCanadá 28 7,8 1.400 
cEstados Unidos 46 10-14 15.400-21.800 
dFrança 89 5,0 1.234 
eReino Unido 21 3,3 1.089 
aSuiça 28 8,3 231 

aMenzler et al. (2008); bBrand et al. (2005); cBEIR (1999); dCatelinois et al. 

(2006); eAgir (2009). 

 

No Brasil esses estudos ainda são pouco evidenciados, 

o que dificulta a comparação de alguns estudos com valores de 

referência, o que torna o cenário mais adequando para 

investimentos neste aspecto, principalmente considerando que 

o Brasil é o 6º país em reserva mundial de urânio com apenas 

30% caracterizado. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados evidenciam anomalias de radônio na área 

rural, decorrentes das ocorrências de urânio em rochas e no 

solo. Na área urbana, observou-se baixa frequência de eventos 

anômalos, certamente evidenciados pela influência do material 

de construção e não anomalias autóctones.  

Avaliações mais detalhadas devem ser realizadas nas 

áreas influências pelo radônio, priorizando-se certificação das 

vias de transferência e estudos biodosimétricos, onde os riscos 

podem ser estimados de forma direta, requisitos importantes 

para potencializar ações mitigadoras e a garantia da aplicação 



RISCOS ASSOCIADOS À EXPOSIÇÃO DO RADÔNIO EM AMBIENTES COM 
OCORRÊNCIAS DE URÂNIO NATURAL 

434 
 

dos princípios de proteção radiológica aos indivíduos do 

público. 
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RESUMO: Objetivo: Descrever como tem sido reportada a taxa 
de adesão à higienização das mãos pelos profissionais de 
enfermagem e os fatores que perpassam pelo contexto dessa 
adesão na literatura científica. Método: Trata-se de estudo 
bibliográfico, descritivo, tipo revisão integrativa de literatura, 
com buscas na nas bases de dados eletrônicas Lilacs, BDENF 
e IBECS e na biblioteca digital SciELO, realizado durante o mês 
de agosto de 2019. Dos 1182 artigos localizados, 11 foram 
selecionados para estudo. Resultados: Identificou-se uma 
baixa taxa de adesão à higienização das mãos da parte dos 
profissionais de saúde, onde, cada estudo foi analisado 
segundo desfechos referentes a observação direta, estando 
estes, distante das diretrizes nacionais e internacionais. 
Conclusão: A taxa de adesão a higienização das mãos pelos 
profissionais de enfermagem ainda se mantém distante dos 
padrões recomendados pela OMS. Entende-se que o tema 
compreende fatores multicausais, e num contexto  onde a 
segurança do paciente destaca-se como prioridade, evidencia-
se a necessidade de observar, capacitar e educar 
permanentemente os profissionais de saúde quanto à prática 
da higienização das mãos. 
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Palavras-chave: Higiene das mãos. Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde. Infecção hospitalar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, torna-se frequente a realização dos 

estudos de prevalência de infecções intra-hospitalares. Estudo 

conduzido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 55 

hospitais de 14 países representando quatro regiões (Sudeste 

da Ásia, Europa, Mediterrâneo Oriental e Pacífico Ocidental) 

revelou que, em média, 8,7% dos doentes em hospitais 

adquirem Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

(IRAS) (PADOVEZE; FORTALEZA, 2014).  

As IRAS ocorrem em todo o mundo e afetam a 

segurança do paciente e a qualidade da assistência à saúde, 

tanto países subdesenvolvidos como também países 

desenvolvidos. Sua ocorrência tem relação direta com o nível 

de sensibilização dos profissionais quanto a disseminação dos  

microrganismos causadores dessas infecções e não são 

limitadas apenas às condições socioculturais e financeiras do 

território geográfico em questão (PADOVEZE; FORTALEZA, 

2014). 

No território brasileiro, a preocupação com as IRAS vem 

crescendo desde as primeiras publicações acerca desse 

assunto na década de 1990. Nesse contexto, segundo dados 

do Ministério da Saúde (MS), acredita-se que as IRAS atinjam 

cerca de 14% do total dos pacientes internados, e que do total 

das IRAS, 20-30% são consideradas preveníveis por meio de 

programas de controle e higiene intensivos, segundo o 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC, 

2016).  
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Estas infecções são adquiridas pelo paciente durante 

sua permanência na unidade de saúde, e não estavam 

presentes na admissão do paciente nesta unidade. As 

consequências se tornam mais graves e complexas quando 

relacionadas à presença dos microrganismos resistentes. 

(BRASIL, 2017).  

Dentre as medidas preventivas das IRAS, a higienização 

das mãos (HM), embora tecnicamente simples, é reconhecida 

mundialmente como uma das principais estratégias para a 

prevenção das infecções nos serviços de saúde (PRICE et al., 

2018; BRASIL, 2018). Desta forma, a HM é considerada base 

para a prevenção e o controle dessas infecções, e corresponde 

ao ato que objetiva limpá-las através do uso de água e sabão 

ou de soluções alcoólicas (BRASIL, 2014). Visa, então, a 

redução da carga microbiana das mãos dos profissionais de 

saúde diminuindo assim, o potencial de transmissão 

microrganismos causadores de infecções. 

As mãos devem ser higienizadas em momentos 

essenciais e necessários, conforme demanda dos cuidados 

assistenciais. Essa demanda foi caracterizada por cinco 

momentos indispensáveis à ocorrência da HM, sendo eles: 

antes do contato com o paciente, antes da realização de 

procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos 

corporais, após o contato com o paciente e após contato com 

áreas e objetos próximos ao paciente (BRASIL, 2018). A técnica 

de higienização utilizando água e sabão deve ocorrer apenas 

quando as mãos estiverem visivelmente sujas, caso contrário, 

deve-se friccionar as mãos com preparações alcoólicas 

(ARAÚJO; PEREIRA, 2017). 

A não adesão a HM pelos profissionais de enfermagem 

refletem na exposição e transporte de patógenos, afetando 
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diretamente o paciente, deixando-o mais vulnerável ao 

desenvolvimento de infecções, fato que pode resultar em 

complicações no seu quadro clínico, aumentando a 

morbimortalidade (BRASIL, 2018; OMS, 2009). 

As complicações por ocasião das IRAS, podem ir desde 

a aumento da comorbidade associada ao diagnóstico, a 

ocorrências de síndromes infecciosas diversas, podendo 

chegar a sepse, até a colonização ou infecção por 

microrganismos multirresistentes (SOUZA et al., 2015).  

A imunidade do indivíduo internado encontra-se 

comprometida, e isso faz com que as células de defesa não 

reconheçam e não destruam os agentes agressores que invade 

o organismo humano, atuando como uma barreira de caráter 

falho, não defendendo o indivíduo da ação lesiva dos 

patógenos. Associado a este quadro de 

imunocomprometimento, os procedimentos invasivos e uso de 

alguns medicamentos agravam a susceptibilidade para este 

indivíduo desenvolver infecções (PARANAGUÁ, et al., 2016). 

Diante desse contexto, emergiu as seguintes questões 

de pesquisa: Como tem sido reportada a taxa de adesão à 

higienização das mãos pelos profissionais de enfermagem na 

literatura científica? E que fatores perpassam pelo contexto da 

adesão à higiene das mãos por estes profissionais? 

Nesse cenário, objetivando uma redução quanto a 

transmissão de patógenos, a fim de garantir uma assistência 

segura ao paciente, iniciativas têm sido desenvolvidas por 

órgãos nacionais e internacionais, associações de profissionais 

controladores de infecção, e até mesmo pela própria sociedade 

propondo elevar a adesão à higiene das mãos da parte dos 

profissionais gerais da área de saúde, como o Primeiro Desafio 



ADESÃO À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

440 
 

Global para a Segurança do Paciente da OMS, que teve como 

temática estratégica a HM (OMS, 2009). 

No entanto, acredita-se que há uma baixa taxa de 

adesão e, evidencia-se, por meio de estudos internacionais e 

nacionais que abordam a temática, ser possível identificar se 

está acontecendo a adesão a HM pelos profissionais de saúde 

e se a mesma está sendo realizada nos cinco momentos 

indispensáveis, visando desse modo a segurança do paciente, 

com repercussão direta no processo assistencial. 

Esta pesquisa teve como objetivo descrever como tem 

sido reportada a taxa de adesão à higienização das mãos pelos 

profissionais de enfermagem e os fatores que perpassam pelo 

contexto dessa adesão na literatura científica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Na finalidade de alcançar o objetivo desta pesquisa, 

realizou-se um estudo bibliográfico, descritivo, tipo revisão 

integrativa de literatura. Este tipo de estudo apresenta a 

capacidade de instituir o conhecimento de modo abrangente e 

aprofundado em relação a um assunto através da observação 

e da análise intensa em estudos realizados anteriormente. 

Possibilita também a identificação de possíveis lacunas 

científicas, as quais atuam com relevância no que diz respeito 

ao direcionamento para a realização de novos estudos acerca 

da temática, da mesma maneira que fundamenta a execução 

de práticas embasadas em evidências (SOARES et al, 2014). 

Abordando o delineamento metodológico, durante a 

produção da pesquisa ocorrem seis etapas fundamentais, 

sendo estas: a escolha do tema e da questão de pesquisa; a 

criação dos critérios de inclusão e exclusão explícitos; 
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categorização e avaliação dos estudos escolhidos para serem 

incluídos; interpretação dos resultados encontrados e a 

exposição, em síntese, do conhecimento (MELNYK et al, 2005). 

Desta forma, inicialmente, foi definido o tema a ser 

pesquisado, o objeto de estudo, o objetivo, os critérios de 

inclusão e exclusão de artigos científicos, os termos a serem 

utilizados na busca nas bases de dados, e estabelecido a 

questão da pesquisa: “Como tem sido reportada a taxa de 

adesão à higienização das mãos pelos profissionais de 

enfermagem na literatura científica? E que fatores perpassam 

pelo contexto da adesão à higiene das mãos por estes 

profissionais?”. 

Em seguida, ocorreu a identificação dos artigos 

disponibilizados nas bases de dados eletrônicas selecionadas 

e em uma biblioteca digital de livre acesso. Assim, a pesquisa 

deu-se através da realização do levantamento de dados acerca 

da temática “Adesão à higienização das mãos da parte dos 

profissionais de Enfermagem” nas bases de dados Latin 

American and Caribean Health Science Literature Database 

(Lilacs), Base de dados em Enfermagem (BDENF), e índice 

bibliográfico espanhol de ciências da saúde (IBECS) e na 

Biblioteca Eletrônica Científica Online de livre acesso, Scientic 

Eletronic Library Online (SciELO), utilizando os descritores: 

higiene das mãos e infecção hospitalar, selecionados a partir da 

terminologia em saúde consultada nos Descritores em Ciências 

da Saúde (DECS – BIREME), e os termos: Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde e infecções cruzadas. O 

acesso às bases de dados foi realizado no Portal de Periódico 

Capes e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

A coleta de dados ocorreu no mês de agosto de 2019, 

sendo encontrados 1182 publicações. Para a seleção dos 
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artigos científicos, foi efetuada a leitura dos títulos e resumos 

das publicações, excluindo resumos, revisões sistemáticas, 

artigos repetidos, editoriais, cartas ao editor, resenhas e notas 

prévias. Havendo a seleção daqueles que atendessem aos 

critérios de inclusão estabelecidos: Artigos em inglês, espanhol 

ou português, publicados entre os anos de 2014 a 2019, 

disponíveis gratuitamente nas bases de dados anteriormente 

citadas, que abordem a temática da pesquisa e que respondam 

à questão da pesquisa.  

Foram excluídas 187 publicações pelo fato de serem 

estudos duplicados. 284 tiveram além de seu título, o resumo 

lido, então, 26 artigos foram selecionados para leitura na 

íntegra, dos quais, 11 foram utilizados como recursos para 

análise e, posteriormente, inclusos nesta revisão para estudo, 

interpretação dos resultados e apresentação das análises 

(Figura 1). 

Utilizou-se como instrumento para coleta de dados, uma 

tabela que levou em consideração a descrição dos autores, ano 

de publicação, principais resultados e desfechos apresentados. 

A partir das informações levantadas pela ferramenta, foi 

possível realizar a síntese evidenciando as principais 

informações dos artigos incluídos no estudo (tabela 1 e tabela 

2). 
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Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos realizada na 

revisão integrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor, 2019. 

Durante a busca, foram identificadas lacunas na 

literatura acerca do tema e, tendo os profissionais da saúde 

como controladores e responsáveis pela implementação e 

supervisão quanto a prática de HM, envolvendo a técnica 

correta e sua realização nos momentos essenciais afim da 

redução quanto ao risco de infecção para os pacientes e a 

equipe de profissionais. 

Em último momento, ocorreu a interpretação dos 

resultados da pesquisa, objetivando deste modo complementar 

uma análise critica acerca da temática, a qual poderá ser usada 
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como fundamentação teórica e base para outros estudos, 

principalmente no que diz respeito à prática em saúde focada 

na segurança do paciente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na pesquisa inicial, foram encontrados 1182, destes 

foram 1156 excluídos, por ter acesso restrito ou não contemplar 

totalmente o tema descrito, não respondendo aos 

questionamentos do estudo. Dos 11 artigos incluídos nesse 

estudo, oito foram publicados nos últimos três anos, ou seja, 

73% dos materiais coletados nas bases de dados foram 

publicados entre 2017-2019, 9% (n=um) em 2016 e 18% 

(n=dois) em 2015, proporção que nos permite analisar como 

perpassa o objeto de estudo ao longo dos anos. Abaixo, a 

tabela 1 apresenta respectivamente os artigos selecionados 

para esta pesquisa, segundo ano de publicação, autor e título. 

 

Tabela 1. Distribuição dos artigos selecionados para esta 

revisão integrativa.  

ESTUDO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

AUTOR TÍTULO 

A 2019 Romero, 

DMP. et 

al. 

Effects of the implementation of a hand hygiene 

education program among ICU professionals: 

an interrupted time-series analysis. 

B 2018 Galhardi, 

NM. et al. 

Hands hygiene and the use of gloves by nursing 

team in hemodialysis service. 

C 2018 Vasconc

elos. RO, 

et al. 

Adhesión a la higiene de las manos por el 

equipo de enfermería en la unidad de cuidados 

intensivos. 
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D 2018 Silva, 

BR. et al. 

Monitoramento da adesão à higiene das mãos 

em uma unidade de terapia intensiva. 

E 2017 Scherer, 

JS. et al. 

Higienização das Mãos: Adesão dos 

Profissionais Antes e Após Programa de 

Capacitação. 

F 2017 Oliveira, 

AC. et al. 

Monitoring hand hygiene: direct observation 

versus self-report rates. 

G 2017 Zottele 

C. et al. 

Hand hygiene compliance of healthcare 

professionals in an emergency department. 

H 2017 Oliveira, 

AC. et al. 

Adherence and factors related to acceptance of 

alcohol for antiseptic hand rubbing among 

nursing professionals. 

I 2016 Oliveira, 

AC. et al. 

Adesão à higienização das mãos entre técnicos 

de enfermagem em um hospital universitário. 

J 2015 Paula, 

AO. et al. 

Impacto da estratégia multimodal na adesão a 

higiene de mãos entre a equipe 

multiprofissional. 

K 2015 Souza, 

LM. et al. 

Adesão dos profissionais de terapia intensiva 

aos cinco momentos da higienização das mãos. 

Fonte: Autor, 2019. 

Os resultados analisados neste estudo terão seus 

desfechos expostos mediante ao autor do trabalho, a seguir na 

tabela 2. 
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Tabela 2. Distribuição dos artigos selecionados para estudo, 

apresentados segundo autor, resultado e desfecho.  

AUTOR RESULTADO DESFECHO 

Romero, D. 

MP. et al. 

Durante o momento de intervenção 

observou-se a adesão a HM em 

65,8% e de 83,8% pós-intervenção.  

A implementação de um 

programa de educação em HM 

pode aumentar a adesão à 

higienização. 

Galhardi, 

NM. et al. 

Em 1090 oportunidades para 

higienização das mãos, teve-se 

uma taxa de adesão de 16,6%. 

A taxa de HM está longe do ideal, 

contribuindo assim para o 

aumento do risco de infecção. 

Vasconcelos, 

RO. et al. 

Baixa adesão ao momento “antes 

da realização de procedimentos 

assépticos”. Enquanto “após os 

procedimentos" apresentaram 

maiores índices de adesão. 

TM baixa, deve, com urgência, 

haver conscientização dos 

profissionais a respeito da 

higienização antes do contato 

com o paciente. 

Silva, BR. et 

al. 

Em 165 observações, 13% (n= 

21,45) alcançou o padrão ouro. 

Verificou-se uma baixa taxa de 

adesão a higienização das mãos. 

Scherer, JS. 

et al. 

Após a campanha de educação, 

ocorreu um aumento na taxa de 

adesão de 79,31% dos profissionais 

de enfermagem e 56,25% dos 

fisioterapeutas. 

A capacitação específica e 

periódica influência 

positivamente os índices de 

adesão de HM.  

Oliveira, AC. 

et al. 

Em 1.935 obeservações, a taxa de 

adesão autorreportada foi de 87,9% 

e a taxa observada foi equivalente a 

19,0% 

As taxas de adesão à HM 

autorreportadas foram 

superestimadas e as taxas 

observadas foram baixas. 

Zottele C. et 

al. 

Os enfermeiros apresentaram uma 

taxa de adesão (66,6% ) maior que 

a dos médicos residentes, (41,3%). 

A adesão à HM foi baixa. 

Havendo a necessidade de 

abordagens multidisciplinares. 

Oliveira, AC. 

et al. 

A taxa de adesão ao lavador de 

mãos à base de álcool foi de 34,8% 

e cerca de 87,0% preferiram a 

lavagem das mãos. 

Muitos profissionais não 

conhecem/acreditam que o 

álcool em gel pode ser usado 

para antissepsia. 

Oliveira, AC. 

et al. 

Entre um total de 13 técnicos de 

enfermagem, a taxa de adesão à 

HM foi equivalente a 35,2%. 

Verificou-se uma baixa taxa de 

adesão à HM. 
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Paula, AO. et 

al. 

Em 127 observações, obteve-se 

uma taxa de adesão à HM de 20,8% 

no período basal e a autorreportada 

de 88,3%. 

Ações educativas interferem 

diretamente e de forma benéfica 

quanto a HM, podendo ocasionar 

o aumento na taxa de adesão. 

Souza, LM. 

et al. 

Em 456 observações, que 

representam 56,2% da população 

total em estudo, não ocorreu a 

higienização das mãos, tendo uma 

taxa de adesão em 43,7%. 

A taxa de adesão pode ser 

considerada baixa, estando 

distante das diretrizes nacionais 

e internacionais. 

Fonte: Autor, 2019. 

Diante dos achados, foi evidenciado na literatura que, 

apesar dos conhecimentos a respeito da importância sobre a 

higienização das mãos no controle de doenças transmissíveis 

e os momentos em que a prática da HM deve ser executada, é 

observado um distanciamento entre a teoria e a prática. Os 

profissionais da área da saúde, principalmente a equipe de 

enfermagem, realizam a higiene com uma frequência, período 

e momentos que não coincidem em boa parte com o 

recomendado pela OMS, assim, as taxas de adesão à 

higienização das mãos permanecem baixas, tanto 

nacionalmente quanto internacionalmente, raramente 

ultrapassam 50% (estudos A-K). 

Refletindo sobre a questão dos cinco momentos a HM, 

dentre os principais erros que a equipe de enfermagem comete 

observa-se que o momento mais negligenciado pelos 

profissionais é “antes do contato com o paciente”, e o mais 

executado é “após o contato com o paciente”. Logo, percebe-

se, que o profissional se preocupa prioritariamente com a sua 

própria segurança, ignorando o potencial que tem em si de 

transportar ou transmitir patógenos ao paciente, que muitas 

vezes encontra-se imunocomprometido devido doença de 

base, invadido por dispositivos diversos e em uso de 



ADESÃO À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

448 
 

medicamentos imunossupressores (estudos B, C, D, F, G, J e 

K). 

Entretanto, tem-se que todos os profissionais que 

realizam assistência em saúde direta aos pacientes, como 

também procedimentos invasivos, apresentam-se como fontes 

disseminadoras quanto às infecções através do contato direto 

das mãos, evidenciando risco aos indivíduos mais suscetíveis 

a infecções por microrganismos multirresistentes. Assim, vale 

ressaltar, uma vez que a técnica correta não está sendo 

realizada conforme preconizada pela ANVISA, isso ocasiona 

um comprometimento quanto ao êxito da HM (BRASIL, 2016). 

Em análise, verifica-se alguns fatores que dificultam a 

adoção dos cinco momentos para a HM em serviço de saúde, 

dentre os motivos relatados por estes profissionais sobre a não 

higienização, destacamos a falta de suprimentos, exigência de 

tempo, irritação e/ou ressecamento da pele, ausência de 

educação contínua e incentivos, e a co-responsabilização pelo 

controle das infecções (estudos A-K). 

Desse modo, o cenário reflete em alto potencial de 

propagação das IRAS. As quais, oferecem riscos tanto aos 

indivíduos hospitalizados quanto para os profissionais da área 

da saúde, profissionais de apoio administrativo, trabalhadores 

terceirizados que atuam no serviço de limpeza hospitalar, assim 

como aos demais usuários. Implicando no prolongamento do 

período de internação do cliente, desencadeando impactações 

como o aumento da resistência antimicrobiana, gastos extras e, 

em alguns casos, elevados para o sistema em saúde, pacientes 

e familiares e no desfecho de alta mortalidade (BRASIL, 2017).   

Em alguns estudos, observa-se casos de resistências à 

higienização com o uso de soluções alcóolicas, o que pode ser 

enfrentado por meio de práticas educativas (estudos F, H, I e 
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K). Agências nacionais e internacionais, reguladoras das 

práticas de saúde, evidenciam que a HM deve ocorrer com o 

emprego de água e sabão, antissépticos ou degermantes, 

sendo o uso da solução alcoólica recomendado devido à 

comprovada eficácia antimicrobiana, reduzindo o tempo gasto, 

por exigir um tempo de apenas 20 a 30 segundos e não de 40 

a 60 segundos como é exigido na higiene com água e sabão, 

além de um menor dano à pele (PRADO; MARAN, 2014). 

A HM com álcool 70%, seja ele gel ou glicerinado, visa a 

remoção mecânica de microrganismos, reduzindo dessa forma 

a carga microbiana das mãos. A solução alcóolica pode fazer a 

substituição da água e do sabão no momento da higienização 

quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Havendo 

contra-indicação quanto ao uso do álcool se forem observados 

nas mãos a presença de conteúdos orgânicos como sangue e 

secreções. Quando não indicado, faz-se necessário a utilização 

de água e sabão para a execução da higienização (EBSERH, 

2015).   

Abordando a equipe multidisciplinar, a enfermagem 

ainda é o profissional que mais adere à HM, reconhecendo esta 

prática como um indicador eficaz no que faz referência a 

segurança do paciente na unidade hospitalar (estudos D, E, G, 

H). 

Ressaltando que, o trabalho da enfermagem inclui a 

prestação de cuidados físicos, a implementação quanto ao 

tratamento de patologias e a execução de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos com o olhar focado no ser humano, 

seja no âmbito individual, familiar ou em comunidade de modo 

integral. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem 

representam o maior número de profissionais que prestam 

assistência direta e contínua aos pacientes na unidade de 
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atendimento hospitalar. Ante a essa realidade, têm-se essa 

classe como elemento fundamental quanto as ações 

preventivas e de controle das IRAS. A baixa adesão a 

higienização desta equipe, compromete, em proporções 

intensivas, a qualidade do serviço em saúde prestado e a 

segurança do paciente no meio no qual ele está inserido.  

Os estudos revelaram uma taxa de adesão à higiene de 

mãos abaixo do ideal, atingindo valores variáveis de 13%-

54,2% (estudos A-K). Estes valores, em alguns artigos, 

obtiveram significativos aumentos em virtude da realização de 

momentos de educação, onde os profissionais tiveram a 

oportunidade de agregar novos conhecimentos e esclarecer 

possíveis dúvidas (estudos A, E, J e K). 

Assente da situação informada, mediante estudos sobre 

as informações divulgadas acerca da transmissão de 

microrganismos pelas mãos dos profissionais e da baixa taxa 

de adesão à HM, compreende-se a necessidade do 

monitoramento quanto a realização desta prática pelos 

profissionais de saúde. Toda via que, faz-se necessário 

identificar e trabalhar buscando superar e minimizar os fatores 

que atuam como dificultadores da realização da lavagem das 

mãos conforme recomendado. Dessa forma, conseguindo por 

meio do desenvolvimento de estratégias didáticas, provocar 

mudanças principalmente nos paradigmas comportamentais e 

culturais, elevando a adesão a HM. 

Diante do cenário de resultados insatisfatórios quanto a 

implementação da prática de HM, a OMS lançou, em 2009, a 

“Estratégia Multimodal para Melhoria da Higiene das Mão”, no 

“Guia de Implementação da Estratégia Multimodal”, buscando 

modificações positivas no âmbito institucional, nas práticas 

voltadas aos treinamentos, nas avaliações, na retroalimentação 
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aos profissionais assistenciais e nos lembretes fixados no 

ambiente de trabalho. Tudo isso visando elevar a taxa de 

adesão, refletindo assim, em uma assistência à saúde segura 

para o paciente, para que dessa forma, até o ano de 2020 a 

cultura de HM tenha atingido melhores resultados (PAULA; 

OLIVEIRA, 2015; OMS, 2009).  

A nível de observação, as taxas de adesão das 

publicações incluídas nesta pesquisa, aumentaram mais de 

50% após ação de intervenção, concretizando que a 

observação direta, o monitoramento do profissional e ações 

educativas contribuem para que a teoria seja realizada na 

prática de forma frequente e contínua (estudos A, E, K e J). 

Assim, a OMS com uma abordagem multimodal de 

incentivo a prática de HM, propõem que, além da 

monitorização, os estudos longitudinais sejam realizados 

frequentemente com o objetivo de sensibilizar e educar. 

Estabelecendo parâmetros comparativos quanto a 

colaboratividade e participação dos profissionais, taxas de IRAS 

em diferentes áreas hospitalares, principais sítios envolvidos 

nas IRAS e influências socioculturais (OMS, 2014). 

 

CONCLUSÕES 

 

Atendendo ao objetivo proposto neste estudo, esta 

revisão permitiu a conclusão que a higiene da mãos, apesar de 

ser uma técnica simples, constituindo uma prática eficaz de 

prevenção das IRAS, encontra-se abaixo do recomendado pela 

OMS e demais organizações nacionais. Assim, a HM, 

comprometida pela baixa adesão dos profissionais de 

enfermagem, é influenciada por fatores diversos, como a falta 

de suprimentos, exigência de tempo, irritação e/ou 
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ressecamento da pele, ausência de educação permanente e 

incentivos, e a co-responsabilização pelo controle das 

infecções. Contudo, estes podem ser minimizados por meio da 

divulgação de informações e implementação de ações de 

vigilância e monitoramento. 

A baixa adesão a HM permite inferir que a técnica correta 

de higienização, conforme recomendações da ANVISA, não 

está agregada à prática diária destes profissionais. Destarte, 

favorecendo a disseminação de microrganismos causadores 

das IRAS. Fato que exige atenção, uma vez que, estas 

infecções afetam a qualidade da assistência e a segurança do 

paciente, além de acrescentarem custos, em alguns casos, 

elevados e desnecessários na assistência.  

Entende-se que o tema é multicausal, havendo a 

influência de fatores individuais, comportamentais, fatores de 

risco, nível de instrução e estilo de vida. E, num contexto no 

qual a biossegurança destaca-se como prioridade, evidencia-se 

a necessidade de observar, capacitar e educar os profissionais 

de saúde quanto à prática da higienização, suas finalidades e 

reflexos.  

Almejando a garantia de uma assistência segura ao 

cliente, faz-se essencial a realização de contínuas intervenções 

implementadas focalizadas na vigilância e na prevenção das 

IRAS, propondo o reconhecimento das possíveis barreiras e 

potenciais facilitadores para a adesão, provocando deste modo 

reflexão e, posteriormente, conquistando a adesão do 

profissional quanto a prática, por conseguinte, o aumento na 

taxa de adesão e a redução da transmissão cruzada de 

microrganismos e das taxas de infecções hospitalares. 
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RESUMO: Os profissionais atuantes no ambiente hospitalar 
estão expostos diariamente a riscos, dessa maneira, é 
necessário o conhecimento sobre medidas de segurança que 
minimizam tal exposição. Esse estudo tem como objetivo 
avaliar as condições de biossegurança dos profissionais de um 
hospital de grande porte na cidade do Recife/PE. Trata-se de 
uma pesquisa quali-quantitativa, descritiva e exploratória, 
realizada entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 2019. 
Aplicou-se um questionário composto por variáveis a uma 
amostra de 50 profissionais que foram agrupadas em uma 
tabela. As categorias com maior percentual de entrevistas 
foram técnicos de enfermagem (23%), enfermeiros (9%) e 
médicos (7%). A faixa etária e o sexo mais prevalente foram de 
40 a 59 anos (22%) e feminino (70%), respectivamente. Com 
relação aos EPI’s: 18% não sabem o significado, 96% 
classificou o uso como muito importante ou importante e luvas 
(100%), máscaras (94%), touca (80%), jaleco (78%), óculos de 
proteção (38%) e botas (16%) foram os mais utilizados. Em 
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relação ao manejo desses equipamentos, 92% descarta, 2% 
reutiliza e 6% lava e reutiliza as luvas; 84% descarta, 14% lava 
e reutiliza e 2% não usa touca; 96% descarta e 2% reutiliza a 
máscara. Dessa forma, é preciso reavaliar os treinamentos 
ofertados pelo hospital para prevenção de riscos. Além disso, 
são necessários estudos com maior amostra e que abranjam 
outros hospitais.  

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 (FARIAS, 2017). 

          O hospital consiste em um local que exige condições 

adequadas para que as atividades desenvolvidas pelos 

profissionais se manifestem de forma segura e eficaz. Assim, a 

segurança precisa ser uma prioridade. No entanto, o ambiente 

de trabalho hospitalar tem sido considerado insalubre, por 

agrupar pacientes portadores de diversas enfermidades 
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infectocontagiosas e viabilizar muitos procedimentos que 

oferecem riscos de acidentes e doenças para os trabalhadores 

da saúde. Poucos locais de trabalho são tão complexos como 

um hospital. Além de prover cuidado básico de saúde a um 

grande número de pessoas, muitos são frequentemente centros 

de ensino e pesquisa. Como resultado, existem riscos 

potenciais aos quais os trabalhadores hospitalares podem estar 

expostos, dependendo da atividade que desenvolvem e o seu 

local de trabalho (FARIAS, 2017). 

          O fato de existir um déficit na promoção da segurança do 

trabalho aumenta a exposição ao risco e consequentemente a 

vulnerabilidade daqueles profissionais que deveriam estar bem 

para desenvolver o processo do cuidado. Assim, o 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 (OLIVEIRA, 2016). 

O termo biossegurança é utilizado para definir ações que 

são realizadas com o intuito de reduzir os riscos tanto aos 

profissionais quanto aos próprios pacientes. Dessa forma, 

observa-se que a grande maioria dos profissionais da área de 

saúde, bem como os seus clientes, estão submetidos a diversas 

situações de riscos (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 (LIMA, 2018).  

          Devido à exposição e a condição de trabalho, vê-se como 

é importante o conhecimento a respeito das normas e regras de 

biossegurança. Tal ação, não se restringe apenas aos 
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profissionais de saúde, mas também a todos aqueles que 

também prestam serviços naquele ambiente e que também são 

considerados vulneráveis aos riscos de acidentes. Esse 

conhecimento precisa ser expandido a partir de treinamentos 

adequados para todos os profissionais. Os riscos aumentam 

quando “práticas, procedimentos, protocolos, rotinas, técnicas 

e equipamentos utilizados pelos trabalhadores forem 

inadequados, complexos e por si só inseguros” (BARBOSA, 

2018).  

           Saber sobre a Norma Regulamentadora –NR 32, faz-se 

fundamental para aumentar a proteção do funcionário a respeito 

de vários riscos ocupacionais, como os riscos biológicos, 

químicos, físicos, ergonômico e mecânicos. A NR- 32 tem por 

finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde 

dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles 

que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 

geral (OLIVEIRA, 2014). 

No ambiente hospitalar 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 e riscos 

referentes à própria organização do trabalho (NUNES, 2018).  
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A promoção da segurança dos profissionais também está 

associada a ações que evitem os possíveis danos do descarte 

inadequado dos materiais hospitalares. A biossegurança 

compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, 

controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que 

possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde 

humana e o meio ambiente (LACERDA, 2014).  

Com a prioridade em relação aos riscos relacionados às 

técnicas de manipulação, no Brasil, o regimento que aborda a 

biossegurança é relatado na Lei de Biossegurança – no. 8974 

de 05 de janeiro 1995. Mas, faz-se necessário ressaltar que a 

biossegurança hospitalar não possui lei própria, a mesma se 

utiliza de legislações de medicina do trabalho e saúde do 

trabalhador (BRASIL, 2017). 

Como se verifica que a exposição ao ambiente hospitalar 

pode ser um facilitador para o aparecimento de acidentes do 

trabalho e de riscos ocupacionais, é importante saber qual o 

nível de conhecimento e treinamento a respeito do tema de 

segurança do trabalho. O presente estudo tem como objetivo 

avaliar as condições de biossegurança dos profissionais de um 

hospital de grande porte na cidade do Recife/PE, para averiguar 

se o grau de conhecimentos dos profissionais sobre os 

cuidados necessários à prevenção e o uso de EPI’s, a forma de 

descarte dos resíduos gerados no ambiente hospitalar estão 

adequados. Além de analisar a situação vacinal dos 

profissionais, pois as vacinas contra hepatite B e tétano devem 

ser fornecidas pelos estabelecimentos de saúde de forma 

gratuita. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e 

transversal com abordagem quantitativa. O estudo descritivo 

enumera as características de uma população, de um 

fenômeno ou de uma experiência, estabelecendo relação entre 

as variáveis no objeto de estudo analisado (TRUJILLO, 2016). 

  Já o estudo exploratório deve estabelecer critérios, 

métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa, 

visando fornecer informações sobre o objeto desta e orientar a 

formulação de hipóteses (ROTHMAN, 2016).  

O estudo transversal é caracterizado pela coleta de 

dados ser realizada em um determinado espaço de tempo, não 

existindo período de seguimento dos indivíduos envolvidos na 

pesquisa (ROTHMAN, 2016).  

O estudo foi realizado nos Hospitais Getúlio Vargas 

(HGV), que é um hospital estadual de grande porte localizado 

na cidade do Recife/PE, no bairro do Cordeiro.  Situado na Av. 

General San Martin. É referência no Estado para área de 

ortopedia, realizando mensalmente mais de 2 mil atendimentos 

de emergência e outros 12 mil atendimentos ambulatoriais. A 

infraestrutura conta com 445 leitos, 17 salas de centro cirúrgico 

e 31 leitos de UTI. Contam com o apoio de 2.555 funcionários, 

sendo mais de 400 médicos. Desde 2004, é considerado 

hospital de ensino, oferecendo residência médica em várias 

áreas, com destaque para especialidades como cirurgia de 

mão, do aparelho digestivo e da coluna, únicas disponíveis em 

um hospital da rede estadual (PERNAMBUCO, 2018).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
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Para compor a amostra foi instituído um valor de 50 

profissionais do Hospital de Getúlio Vargas sendo 

contemplados os setores de serviços gerais e assistência à 

saúde. Para atender os critérios de inclusão foi necessário ter 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), que comprova a real disponibilidade do participante e 

terem idade superior aos 18 anos. O critério de exclusão 

definido se deteve apenas a recusa de assinar o TCLE.    

O período de realização da coleta de dados foi entre os 

meses de janeiro e fevereiro, logo após a aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Maurício de 

Nassau (UNINASSAU). A pesquisa foi realizada a partir do uso 

de um questionário que continha 13 perguntas objetivas e uma 

pergunta subjetiva. Para facilitar e tornar mais prática, a 

avaliação do resultado foi realizado a partir da criação de uma 

tabela, que apresentou o valor absoluto e o percentual 

equivalente a cada uma das respostas. Foram utilizadas 

variáveis referentes a vacinação, uso de EPI’s e significado de 

EPI’s, conhecimento sobre biossegurança,  idade, ocupação, 

sexo, entre outros. 

Em um primeiro momento, os funcionários foram 

abordados e convidados a participar da pesquisa. Os 

profissionais que aceitaram participar da pesquisa assinaram, 

inicialmente, o TCLE, depois foram realizadas algumas 

perguntas acerca da biossegurança no ambiente em que ele 

desenvolve seu trabalho rotineiramente, e questionado o grau 

de conhecimento sobre os riscos que essa atividade pode 

oferecer. 
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          No que se refere à ética em pesquisa envolvendo seres 

humanos, o projeto apoia-se nos quatro referenciais da bioética, 

quais sejam: autonomia, não maleficência, beneficência, justiça 

e equidade. Quanto à autonomia, assegura-se ao sujeito da 

pesquisa o direito de participar voluntariamente, livre de 

qualquer pressão e a confidencialidade e privacidade quanto a 

sua pessoa, conforme estabelece a Resolução 466/12 nos 

itens: III. 1.a. e III.3.c. 

          No tocante a não maleficência, o projeto proposto, da 

forma como se delineia, oferece risco mínimo aos sujeitos de 

pesquisa, de acordo com o que se conceitua no item III.1.b da 

referida resolução. 

         Os propósitos da beneficência, justiça e equidade serão 

assegurados pela sua relevância social, trazendo vantagens 

tanto para os sujeitos da pesquisa, quanto para aqueles que 

fazem parte da comunidade alvo dos cuidados da rede 

hospitalar. 

         Os procedimentos para coleta de dados foram iniciados 

após a devida autorização de uso de dados pelo Prof° Dr. Jorge 

Luiz Silva Araújo Filho, submissão do Projeto na Plataforma 

Brasil e autorização para execução do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Uninassau.  

         Os benefícios indiretos da pesquisa estão relacionados à 

divulgação da relevância da prevenção de acidentes 

ocupacionais. Os riscos estão relacionados ao possível extravio 

de documentos ou quebra de sigilo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A amostra total de entrevistados foi composta por 50 

profissionais dentre as categorias de técnico de enfermagem, 

enfermeiro, médico, auxiliar de serviços gerais, maqueiro, 

biomédico e fisioterapeuta. As categorias com maior percentual 

de entrevistas foram técnicos de enfermagem, enfermeiros e 

médicos representando 23%, 9% e 7% da amostra, 

respectivamente. No tocante ao sexo 70% pertence ao feminino 

e 30% ao masculino. A faixa etária mais prevalente foi de 40 a 

59 anos e 20 a 39 anos com 66% e 22% respectivamente, que 

se caracteriza pela população economicamente ativa. Os dados 

estão representados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição quanto ao perfil dos profissionais da 

amostra. Hospital Getúlio Vargas, Recife-PE. 

SEXO    

Masculino  15 30% 

Feminino  35 70% 

 

IDADE   

0-19 0   - 

20-39 11 22% 

40-59 33 66% 

60-79 6 12% 

80-100 0   - 

FUNÇÃO NO 

HOSPITAL 
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Tec. Enfermagem 23 46% 

Enfermagem 9 18% 

Médico 7 14% 

Auxiliar de serviços 

gerais 

5 2% 

Maqueiro 1 2% 

Farmacêutico 1 2% 

Biomédico  1 2% 

Fisioterapeuta 3 6% 

 

 Os equipamentos de proteção individual são materiais de 

extrema importância no intuito de promover uma maior 

segurança no trabalho dos profissionais no âmbito hospitalar e 

a verificação de que um percentual de 18% desses profissionais 

não terem esse conhecimento é alarmante (figura 1), visto que 

a essa deficiência pode dificultar o seu uso, bem como a 

consciência por parte desses profissionais sobre os riscos aos 

quais estão submetidos na prática do trabalho nesse ambiente 

tão insalubre (RESENDE; BINSFELD, 2011). 

A grande maioria classificou o uso dos EPI’s como muito 

importante ou importante (96%) e apenas 4% afirmou não saber 

a sua importância. Dentre os EPI’s mais utilizados foram: Luvas 

(usadas por 100% dos participantes), máscaras (94%), touca 

(80%), jaleco (78%), óculos de proteção (38%) e botas (16%). 

Dentre os materiais de uso obrigatório no ambiente hospitalar 

(luvas, máscara cirúrgica, óculos de proteção e jaleco) foi 

identificado que nem todos os profissionais os utilizam. Fica 

claro a necessidade de um maior investimento em educação 

continuada e conscientização para o uso desses materiais, bem 
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como a necessidade de estarem sempre à disposição desses 

trabalhadores 

 

Figura 1. Distribuição quanto ao conhecimento dos profissionais a respeito 

do significado de EPI’s. Hospital Getúlio Vargas, Recife-PE. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 

Existem materiais que são descartáveis como alguns 

tipos de luvas, toucas e máscaras. Em relação as luvas 92% 

descarta, 2% reutiliza e 6% lava e reutiliza. O descarte da touca 

é semelhante, 84% descarta, 14% lava e reutiliza e 2% não usa. 

E a máscara é descartada por 96%, os que reutilizam 

corresponde 2% e os que não lembram corresponde a 2%. É 

necessário explicar que a pesquisa foi realizada em 

profissionais de vários setores do hospital e que algumas luvas 

e toucas são reutilizáveis principalmente entre os funcionários 

de serviço terceirizado, e por isso é importante que seja feita a 

higienização após o uso. 

 Em um estudo descritivo e transversal feito em dois 

hospitais de Aracajú, constatou-se que quanto ao uso de 

equipamentos de proteção individual, a influência do 

conhecimento dessas medidas e a adesão dos profissionais à 

82%

18%

Sabe

Não sabe
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utilização das mesmas no coeficiente de acidente de trabalho 

mostraram haver pouca ou nenhuma relação significativa entre 

essas variáveis. Esse fato revela um contraste entre os 

resultados que evidenciou uma conduta melhor para descarte 

desses equipamentos nos funcionários desse hospital (ROCHA 

et al, 2014). 

O uso do sapato fechado é fundamental na proteção da 

exposição de materiais biológicos, materiais perfuro cortantes e 

substâncias químicas que são tóxicas. Além disso, a 

higienização dos EPIS que não são descartáveis têm grande 

importância, pois diminui o risco de propagação de 

microrganismos.  Entre os entrevistados a maioria usa sapato 

fechado sempre (84%), em segundo veio os que usam 

frequentemente (14%) e apenas 2% não usa.  Na higienização, 

nenhum entrevistado usou apenas água, 40% usa água e 

sabão, 32% usa água, sabão e água sanitária, 6% usa água, 

sabão e desinfetante, 12% usa água, sabão e cloro e 10% 

nunca higieniza. A respeito da higienização dos óculos metade 

usa sabão e água, nenhum usa apenas água, nenhum usa 

água, sabão e água sanitária, 6% usa água, sabão e 

desinfetante, 4% usa água, sabão e cloro, 28% não usa óculos 

de proteção e 12% usa outra forma de higienização. 

 De acordo com o protocolo da ANVISA os óculos de proteção 

devem ser lavados e desinfetados após o uso. Além disso, 

máscaras e luvas usadas em procedimentos feitos nos 

pacientes devem ser descartadas, mas as luvas e máscaras 

utilizadas pelos auxiliares de Serviços gerais devem ser lavadas 

e desinfetadas após o uso (ANVISA 2010). 

Em relação aos acidentes de trabalho, 60% dos 

funcionários entrevistados nunca sofreram acidentes de 

trabalho, mas 40% afirmam já terem sofrido acidentes no local 
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de trabalho. Desses 40%, ocorreu notificação em 60% dos 

entrevistados e 40% optaram não fazer a notificação. As 

notificações de acidente de trabalho são muito importantes para 

os profissionais e consistem em registros de ocorrência de 

acidentes de trabalho que geram a informação necessária para 

desenvolver ações estratégicas e prioritárias de prevenção, por 

isso a notificação deve ser realizada e deve ser condizente com 

a ocorrência do acidente, a fim de contribuir com dados reais e 

como fonte de medidas de prevenção para minimizar o número 

desses agravos à saúde (BARBOSA, et. al., 2017). 

A respeito do reencape de agulha 86% marcaram que 

seria proibido, 8% que seria permitido, 4% que seria permitido 

em alguns casos, 2% não souberam responder. O percentual 

encontrado foi satisfatório e de acordo com a norma 32.2.4.15: 

“São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas”. 

Tal vedação consta explicitamente na NR 32 em razão da 

significativa ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo 

perfurocortantes (BRASIL, 2005).  

Os profissionais de saúdes estão expostos aos diversos 

tipos de acidentes ocupacionais, um deles que frequentemente 

acomete essa população são os acidentes ergonômicos que 

estão relacionados aos esforços físicos, vícios posturais entre 

outros. Nessa pesquisa, alguns entrevistados afirmaram 

corretamente que acidentes ergonômicos estão relacionados à 

tendinite e torcicolo, no entanto outros exemplificaram como 

acidentes infecção, queimaduras, choque elétrico, furada de 

agulha.  

Dentre as opções, foi pedido que se marcasse as opções 

que correspondessem aos acidentes ergonômicos 44% 

marcaram tendinite e 42% marcaram torcicolo, considerando 

que teve participantes que marcaram ambas, dessa forma, 
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observam-se que menos da metade soube evidenciar quais 

acidentes correspondiam à categoria dos ergométricos. Uma 

situação que não é satisfatória, pois, de acordo com o estudo 

entre os profissionais de saúde do Instituto de Prevenção do 

Câncer (IPC) localizado em Fortaleza - CE, o acidente 

ergonômico está presente no cotidiano desses profissionais 

(VASCONCELOS, 2019). 

 Entre os profissionais abordados no HGV foi constatado 

que 92% dos participantes da pesquisa possuíam vacinação 

completa contra hepatite B e tétano e 8% possuíam o 

calendário vacinal atrasado.  Um estudo por Guerra (2015) em 

um hospital público de Goiânia constatou que a situação vacinal 

contra a hepatite B é encontrado níveis de autorreferência altos 

para as três categorias profissionais 91,4%, tal achado 

corrobora com o que foi encontrado na pesquisa feita no HGA. 

Profissionais de saúde por estarem envolvidos no cuidado 

direto e indireto estão mais vulneráveis a aquisição de doenças 

infectocontagiosas, de acordo com o Ministério da Saúde, o 

calendário de vacinação do adulto preconiza um esquema 

vacinal contra difteria e tétano (dT) com três doses, e intervalos 

de dois meses entre cada uma. A cada dez anos, recomenda-

se uma dose de reforço da vacina, contudo, este intervalo é 

reduzido a cinco anos em caso de profissionais com atividades 

insalubres como a população englobada no atual estudo. Faz-

se a vacina acelular pertussis (dTap), pelo menos dois anos 

após o último reforço da dT (SBIM/ANAMT, 2019). 

 No estudo em um hospital de médio porte no Ceará 

realizado por Dias, et. al. (2013) sobre o perfil vacinal, a partir 

do total entrevistado foi identificado que na vacinação contra 

tétano 192 (86%) concluíram as três doses preconizadas. 



ANÁLISE DOS RISCOS OCUPACIONAIS E DA BIOSSEGURANÇA NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 

470 
 

Desse total, constatou-se que 110 (57,2%) estavam vacinados 

com a dose de reforço, entretanto, apenas 50 pessoas (45,4%) 

possuíam dose de reforço há menos de 5 anos. Tal fato indica 

uma concordância em relação aos achados do HGA, que 

evidencia uma boa cobertura vacinal para o tétano. 

 

CONCLUSÕES  

No espaço hospitalar existe inúmeros profissionais que 

são necessários para manter o funcionamento adequado desse 

local, com a presença de uma equipe multiprofissional. Foi 

constatado que esses ambientes expõem os profissionais a 

uma serie de riscos ocupacionais e por isso existem leis, como 

a NR 32 que auxilia na garantia da biossegurança no ambiente 

de trabalho.  

Percebeu-se que a maioria dos profissionais é das áreas 

que possuem maior exposição aos riscos: técnico de 

enfermagem, enfermagem e médicos, dessa forma, se 

observou a importância da proteção adequada. No uso dos 

EPIS um quinto não soube identificar o significado da sigla, mas 

a maioria classificou a utilização como muito importante. E nem 

todos os EPIS são utilizados pelos trabalhadores. Tais aspectos 

reforça a necessidade de cursos que estejam voltados para a 

explicação sobre o manejo desses equipamentos, que precisa 

ser oferecida pelo próprio hospital e que necessita que seja feito 

em frequências maiores. Além disso, existem objetos que não 

são descartáveis e que necessitam de uma constante 

higienização, como sapatos e óculos, para evitar a propagação 

de microrganismo, ações que são feitas pela maioria dos 

entrevistados. O que indica um aspecto positivo. 
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Outro ponto abordado na pesquisa foi em relação aos 

acidentes de trabalho que é prevenido com o uso adequado dos 

EPIS. Dessa forma, é preciso medidas que diminuem o número 

de acidentes e que a notificação de acidentes seja feita por 

todos os funcionários, já que no estudo um grande percentual 

não teve a notificação de acidentes.  

Em relação à cobertura vacinal foi visto que está adequado 

o percentual nesse estudo e que é importante que todos tenham 

consciência que tal atitude protege tanto os profissionais, como 

os pacientes. 

Dessa forma, é indispensável uma reavaliação sobre os 

treinamentos ofertados pelo hospital para os profissionais de 

saúde, para que a biossegurança seja realmente utilizada para 

prevenção de acidentes de trabalho. Além disso, são 

necessários estudos com maior amostra e mais hospitais, para 

verificar se o perfil de profissionais encontrados realmente 

corresponde à realidade.  
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RESUMO: O trabalho pode ser fonte de alegria e prazer ao 
trabalhador, assim como fonte de acidentes e agravos. 
Considerando que antes de executarem suas atividades 
laborais os acadêmicos necessitam ter conhecimento para se 
prevenir, o objetivo deste é identificar e expor sobre os riscos e 
agravos  que os futuros profissionais estarão submetidos.A 
consolidação de informações secundárias foram apresentadas, 
através de banners aos alunos de graduação das Faculdades 
Nova Esperança. Identificou-se Riscos físicos, Biológicos, 
Psicossociais, Químicos e Mecânicos, e agravos como 
Intoxicações, contaminação com perfuro-cortantes, Síndrome 
de Burnout que são consequências das várias exposições. A 
atividade proporcionou a retirada de dúvidas dos graduandos e 
possibilitou a visualização dos riscos e a necessidade de 
prevenção. 
Palavras-chave: Educação Popular, Promoção da Saúde, 

Saúde do Trabalhador. 
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INTRODUÇÃO 

 

No cotidiano de trabalho, os sujeitos estão expostos a 

múltiplas situações e fatores de risco para a saúde, que podem 

atuar sinergicamente ou potencializar seus efeitos. Além das 

exposições nos locais de trabalho, com frequência, a população 

está exposta a riscos decorrentes da contaminação e da 

degradação ambiental no entorno e nos locais de moradia, 

gerados pelos processos produtivos desenvolvidos no 

território.(BRASIL, 2018) 

Os riscos à saúde a serem mapeados nos ambientes, 

organização e processos de trabalho, podem ser  classificados 

em 5 tipos, onde cada um se relaciona com um conjunto de 

fatores, a exemplo Físicos: Ruídos, Iluminação; Químicos: 

Poeira, Fumo; Psicossociais: Jornadas de trabalho longas, 

Postura inadequada; Biológicos: Micro-organismos, Animais 

peçonhentos  e Mecânicos: Máquinas com partes móveis não 

protegidas. (COSTA et al 2014) 

Com isso, no trabalho, raramente se observa a 

exposição a um fator de risco isoladamente, sendo frequente a 

exposição simultânea a vários desses fatores de risco, o que 

potencializa os efeitos. Por exemplo: a exposição simultânea a 

certos solventes orgânicos e ao ruído pode produzir quadros de 

surdez mais graves e mais precoces do que a exposição 

apenas ao ruído (BRASIL, 2018). 

Os riscos existentes no trabalho advindos de mudanças 

tecnológicas e sociais resultantes da globalização, afetam 

significativamente a saúde dos trabalhadores, ainda que alguns 

das ameaças tradicionais tenham diminuído devido a maior 
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segurança, melhor regulamentação e maiores recursos 

técnicos empregados.  

Concomitantemente aos riscos surgem novos tipos de 

doenças que acometem os trabalhadores, oriundas de riscos 

emergentes ocasionados por condições ergonômicas 

deficientes, exposição à radiação eletromagnética e 

psicossociais, por exemplo (FERNANDES et al. 2014). 

Segundo as últimas estimativas disponibilizadas pela 

International Labour Organization (ILO, 2018), 2,78 milhões de 

trabalhadores morrem todos os anos devido a acidentes de 

trabalho e doenças relacionadas com o trabalho. Cerca de 2,4 

milhões (86,3 por cento) destas mortes são causadas por 

doenças relacionadas ao trabalho, enquanto mais de 380.000 

(13,7 por cento) resultam de acidentes de trabalho, números 

esses inaceitáveis, os quais indicam que ações devem ser 

intensificadas em busca do trabalho adequadamente 

remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e 

segurança, além de ser capaz de garantir uma vida digna às 

pessoas. 

O observatório digital de saúde e segurança do trabalho 

(ILO e  MPF-2018) computou que no ano de 2018 no Brasil, dos 

254.541 acidentes de trabalho foram registrados. Destes, os 

maiores danos foram com: corte, laceração, ferida contusa e 

punctura, 98.098 (20,92%); fraturas 80.959 (17,26%); contusão, 

esmagamento 71.152 (15,17%) e amputações ou enucleação 

4,332 (0,92%). O município de São Paulo/SP lidera o número 

de casos, seguido por Minas Gerais.  

As atividades hospitalares (como por exemplo 

contaminação por perfuro cortantes e violência física) somam 

379.297 casos entre 2012 e 2018 e com isso, lideram na 

categoria de setor econômico com mais notificações, possuindo 
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mais do dobro de casos do segundo colocado que é o comercio, 

que possui 142.909 casos. (ILO e MPF, 2018). 
Negrinho (2017,p.31) refere que Os 

profissionais da área da saúde, estão sob maneira 

potencial, expostos a diversos riscos presentes no 

ambiente de trabalho, enquanto exercem suas 

atividades laborais, os quais podem ocasionar-lhes 

adoecimento e/ou acidente 

Acidentes provenientes da exposição a materiais 

biológicos por trabalhadores que atuam na atenção à saúde, 

tem sido apontado como fator preocupante, não só pelos 

prejuízos que gera às instituições, como também aos próprios 

trabalhadores,refere Negrinho (2017). Estes podem ocorrer por 

via percutânea, após picadas de agulhas, por ferimentos com 

objetos cortantes e/ou por contato direto com mucosas 

oculares, nasal e oral ou ainda por contato cutâneo (BRASIL 

2018). 

Algumas áreas de atendimento em saúde são mais 

expostas, a exemplo dos profissionais de saúde do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estes se submetem a 

um maior número de riscos que aqueles servidores de saúde 

que trabalham no ambiente hospitalar, pois fornecem 

atendimento a vítimas em diversos locais e nas mais variadas 

circunstâncias (MORAIS  et al. 2016). 

Por esses dados relatados já apontados acima, 

identifica-se que a saúde dos trabalhadores tem uma relação 

com o trabalho seja pelo ambiente, processo e ou organização 

do trabalho, de onde se origina fatores condicionantes ou 

determinantes que comprometem, por consequência, a vida.  

Cabe aos empregadores a responsabilidade de fornecer 

um local de trabalho seguro e livre de riscos, eles também têm 
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grandes oportunidades para promover a saúde individual e um 

ambiente de trabalho saudável, refere Ogata (2018).  

Diante dessa  situação de exposições e pelos agravos e 

doenças relacionados ao trabalho, o dia 28 de abril é lembrado 

como o dia mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de 

Trabalho. A data foi instituída por iniciativas de sindicatos 

canadenses e escolhida em razão de um acidente que matou 

78 trabalhadores no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, 

em 1969. (ABRIL VERDE – 2015). 

No Brasil, instituiu-se O Movimento Abril Verde que tem 

como intuito trazer à sociedade a questão da segurança e 

saúde do trabalhador. A mobilização se faz necessária para 

tratar do tema das Vítimas de Acidentes e Doenças 

relacionadas ao Trabalho com o objetivo maior de reduzir os 

acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador, e 

estimular o envolvimento da sociedade, dos órgãos de 

governos, empresas, entidades de classe, associações, 

federações, sociedade civil organizada para prevenir e alertar 

sobre os problemas que ocorrem no mundo do trabalho e em 

decorrência do mesmo. (ABRIL VERDE– 2015) 

Como já enfatizado anteriormente, a responsabilidade 

pela questão de saúde e segurança no trabalho, ela é 

compartilhada. A informação sobre o trabalho, riscos e 

consequências é, primeiramente, uma obrigação do 

empregador, de fornecê-las aos seus empregados. Por outro 

lado, vê-se que na própria formação profissional há um déficit 

sobre esse importante tema nas grades curriculares, sobretudo 

nos cursos de graduação da área de saúde.  

Muitas vezes, por parte dos profissionais, trabalhadores 

de uma forma geral, há um desconhecimento de como os 
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fatores que envolvem o trabalho podem agir negativamente 

sobre si, seja no aspecto físico, psíquico e ou social.  

Ao entrarem no mercado de trabalho, não possuem 

essas informações, logo, lhes faltam subsídios suficientes para 

argumentar sobre as necessidades de mudanças nas 

condições de trabalho e a prevenção de saúde. 

Ao pensar sobre todos esses pontos, resumidamente 

trazidos até o momento, e com vistas a trazer esses aspectos à 

tona, com maior ênfase pela passagem do dia mundial em 

memória das vítimas de acidente de trabalho, objetiva-se neste 

trabalho identificar e expor os riscos e agravos relacionados ao 

trabalho dos futuros profissionais, acadêmicos das Faculdades 

Nova Esperança.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata de um relato de experiência de 

atividades desenvolvidas pelos discentes e docentes do projeto 

de extensão Educação Popular em Saúde. Este projeto é 

composto por 15 (quinze) acadêmicos, de Medicina e 

Enfermagem, 5 (cinco) docentes, das Faculdades Nova 

Esperança – Famene/Facene, em João Pessoa-PB. 

A partir de uma divisão de atividades entre os 

componentes do projeto, foi realizada uma revisão bibliográfica 

com análise de artigos científicos acerca dos seguintes 

assuntos : adoecimento pelo trabalho ; a auto representação da 

saúde dos profissionais; o mal-estar e os riscos das profissões 

e os acidentes e condições de trabalho. Estes conteúdos  foram 

direcionados para as profissões de nível superior, em sua 

maioria da área de saúde, que é a formação  preponderante nas 

Faculdades Nova Esperança, sendo contempladas: 
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Educadores físicos, Enfermeiros, Agrônomos, Odontólogos, 

Médicos, Médicos Veterinários, Fisioterapeutas e 

Farmacêuticos.  

Após essa primeira fase de informações foram realizadas 

duas oficinas com apresentações sobre o material colhido. 

Sendo então o momento de discussões e reflexões, para a 

consolidação das informações.  

A apresentação e reflexões com o público alvo, a partir 

de banners, ocorreu no espaço de convivência da Faculdade 

em dois turnos, no mês de abril, na cidade de João Pessoa. 

Os alunos do projeto de extensão Educação Popular em 

Saúde foram os responsáveis por apresentar o conteúdo dos 

banners, esclarecendo dúvidas e trazendo novos 

conhecimentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a experiência a comunidade acadêmica pôde 

acessar informações acerca  dos principais riscos relacionados 

às profissões abordadas no trabalho, dentre elas: médico, 

enfermeiro, fisioterapeuta, agrônomo, educador físico, 

farmacêutico.  

As dúvidas mais frequentes dos visitantes eram sobre os 

tipos de riscos específicos de cada profissão apresentada e a 

forma como esses riscos poderiam ser evitados. 

Diante da revisão  de  literatura foi possível  trazer sobre 

a profissão de médico, informações de que, esta  passa por 

diversos desafios e situações que contribuem para riscos na 

saúde desses profissionais, tais como: instrumentos de trabalho 

perigosos (materiais perfuro-cortantes, máquinas de radiação 

ionizante, etc.), ambientes de trabalho com excesso de barulho, 
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sem condições físicas de atendimento, falta de recursos 

apropriados para realização de suas atividades, exposição à 

materiais químicos prejudiciais à saúde e à doenças infecto-

contagiosas (ASAIAG et al., 2010). Se somam a esses fatores 

a alta carga horária de trabalho e estresse, desafios diários no 

dever de salvar vidas, poucas horas de descanso e a má 

remuneração, o que leva ainda à danos na saúde mental 

desses trabalhadores.  

Essas más condições do ambiente de trabalho motivam 

os profissionais médico a procurarem outras alternativas de 

trabalho, provocando, assim, uma alta rotatividade de médicos 

em algumas regiões do País (PIERANTONI et al., 2015). Um 

dos exemplos que podem ser dados quanto ao risco à saúde do 

médico, é a auto-contaminação por objetos perfuro-cortantes 

durante determinado procedimento. Como agravos de saúde 

mental, podemos citar a Síndrome de burnout que resulta de 

estresse ocupacional prolongado, e o estresse e ansiedade 

gerados também pela alta judicialização da medicina nos dias 

de hoje, pois de acordo com NOGUEIRA-MARTINS (2003), a 

mídia tem contribuído muito para distorcer a imagem desses 

profissionais e aumentar o número de processos contra os 

mesmos, levando a prejuízos na sua carreira.  

Com relação aos Enfermeiros podemos estender quase 

todos os mesmos de riscos e agravos que os médicos, tendo 

como agravante salários ainda piores, o que contribui para a 

piora da insatisfação com a profissão e maiores cargas de 

estresse, já que também trabalham em ambientes insalubres 

como os médicos, com cargas horárias de trabalho altíssimas, 

o que contribui também para danos psicossociais.  

Balsamo AC, et al (2006) diz que os enfermeiros, no 

exercício de sua atividade laboral, estão sujeitos a diversas 
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cargas de fatores de risco (físicos, químicos, fisiológicos, 

psíquicos, biológicos e mecânicos), pois estão sempre em 

contato direto com o paciente e realizando procedimentos 

complexos. Esses profissionais executam tarefas rotineiras, 

mecânicas e repetitivas o que pode levar, por exemplo, a danos 

osteomusculares. Além disso, também manuseiam objetos 

perfuro-cortantes e podem ter sequelas frente acidentes, 

havendo contaminação. Como a maioria dos profissionais de 

saúde, os enfermeiros são submetidos a um processo de 

desgaste físico e psíquico ao longo dos anos de sua profissão, 

o que naturalmente contribui para o desgaste da sua saúde 

(Mininel VA et al, 2011). 

Um fator bastante preocupante nessa profissão consiste 

nas cargas psíquicas as quais esses profissionais são 

submetidos, como ambientes de trabalho estressantes, estas 

ainda são agravadas pelas outras cargas dessa profissão: 

cargas mecânicas (ruptura de segmentos corporais, com 

fraturas, hematomas, etc.), cargas biológicas (doenças 

infectocontagiosas, contato com objetos contaminados).  

Quanto aos odontólogos, a execução de seu trabalho 

traz riscos posturais, movimentos repetitivos, contato com 

patologias infecciosas, manipulação de metais pesados, 

contato com radiação ionizante, drogas farmacológicas e 

exposição constante a ruídos e vibrações. 

 De acordo com Bolick D et al (2000), os riscos aos quais 

os odontólogos se submetem vão desde riscos biológicos 

(como infecções por bactérias, fungos e vírus), físicos (contato 

com radiação, manuseio de objetos perfuro-cortantes), 

químicos (manipulação de substâncias químicas) e até 

mecânicos (postura inadequada e movimentos repetitivos). 

Esse último consiste em um dos fatores mais agravantes que é 
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a postura que esses profissionais devem se submeter na maior 

parte do tempo para a realização de suas atividades, curvados 

sobre os pacientes e trabalhando no território bucal que é 

bastante restrito e requer destreza e paciência. Pode ocorrer 

também perda auditiva induzida por ruído, lesão por esforço 

repetitivo (LER) e alterações visuais.  

O Ministério da Saúde (2006) alerta que,  mesmo com o 

uso dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) os 

acidentes podem continuam ocorrendo, principalmente no caso 

do uso incorreto destes e, por exemplo, o uso da máscara não 

cobrindo corretamente o nariz. Esses profissionais ainda tem 

que lidar com a tensão de diversos pacientes que possuem 

receio quanto ao tratamento odontológico, tendo que atender 

de forma especial, realizando atenção de forma integral.  

Olhando para o fator psiquico, como a maioria dos 

profissionais da saúde,estes também se submetem a altas 

cargas de estresse laboral e baixos salários, que contribui para 

o desgaste psicológico e emocional dessa categoria de 

trabalhadores.. 

Os riscos do trabalho do Agrônomo se relacionam, no 

geral, ao uso de máquinas pesadas (tratores), uso de 

substâncias químicas potencialmente tóxicas e incêndios 

florestais. RODRIGUES & DA SILVA (1986) apud OGATA 

(2018) afirmam que a substituição do trabalho manual pelo 

mecanizado na área agrícola foi uma das maiores 

consequências que surgiram na mudança do trabalho agrícola 

no Brasil, trazendo outras consequências ao meio ambiente e 

outros tipos de riscos aos trabalhadores agrícolas.  

Os riscos físicos incluem: exposição à radiação solar que 

pode causar câncer de pele, envelhecimento precoce, 

insolação, exaustão, desidratação; exposição a ruídos, 
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causando perda de audição, cansaço, irritabilidade, aumento de 

pressão arterial, estresse, dor de cabeça; exposição a 

vibrações, que leva a perda de equilíbrio, falta de concentração, 

perda de controle muscular. Os riscos biológicos são: acidentes 

com animais peçonhentos (cobras, aranhas, escorpião, etc.); 

agentes infecciosos e parasitários endêmicos 

(esquistossomose, malária, dengue); exposição a partículas de 

grãos armazenados que causam asma relacionada ao 

ambiente de trabalho, pneumonia, etc. Os riscos mecânicos 

incluem acidentes com ferramentas manuais, máquinas ou 

implementos agrícolas, que podem causar lesões traumáticas.  

E finalmente os riscos químicos: exposição a fertilizantes, 

causando intoxicações graves que podem levar a morte; 

exposição a agrotóxicos, que também levam a intoxicações e a 

sintomas como náuseas, diarreia, convulsões e fraqueza.  

Já trazendo informações ao público sobre os  

Fisioterapeutas, mostrou-se  que  estão expostos a cargas 

excessivas de trabalho e pressão por resultados, assim como 

as condições no seu ambiente de trabalho  muitas vezes é 

pobre em infraestrutura e tecnologias, o  que aumenta os riscos 

a que esses profissionais são submetidos solicitando destes 

maior habilidade manual e força.  

A relação do profissional Fisioterapeuta é muito próxima 

ao paciente e seu trabalho é feito de forma contínua, lenta e 

progressiva, o que demanda força, esforço físico, habilidade e 

paciêcia, causando um desgaste natural desse profissional no 

seu processo de trabalho. 

 De acordo com Carvalho (2016), esses profissionais 

também possuem rendas baixas e acabam aumentando suas 

jornadas de trabalho para complementarem suas rendas. 

Apesar da fisioterapia ser uma profissão que busca a saúde 
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corporal dos seus pacientes, os fisioterapeutas são obrigados a 

trabalhar por horas em posições posturais degradantes e 

exercendo forças contínuas e repetidas.  

Ao se tratar do profissional de Educação Física este pode 

atuar em diversas áreas, como ginásticas, exercícios físicos, 

jogos , desportos, lutas, danças, entre outros. Desse modo, os 

riscos estão relacionados aos diversos empregos que os 

deixam cansados e sem tempo de concluir suas obrigações. 

Observamos riscos advindos das suas condições de trabalho e 

o uso da expressão “correria” em referencia ao volume de 

trabalho. 

 Em relação ao trabalho, é comum a ausência de 

contrato trabalhista legal, devido a desvalorização ao qual são 

submetidos. Embora seja constantemente referenciado como 

importante agente promotor de saúde e qualidade de vida, o 

Educador Físico em função de sua atuação profissional, das 

condições de trabalho e precarização no trabalho em 

academias tem sua saúde prejudicada. Visto isso, ainda se tem 

o uso de drogas anabolizantes para fins estéticos, tal qual  

exigências do mercado de trabalho. 

 Sua atuação profissional, pulverizada em diferentes 

empregos, parece deixá-los cansados e assoberbados de 

afazeres (ministrar e preparar aulas; deslocamentos em direção 

aos diferentes empregos; desgaste físico; etc. gerando déficit 

de tempo para capacitar-se, para o lazer, autocuidado com a 

saúde, convívio em família, dedicação a projetos pessoais, 

entre outros, conduzindo-os assim a comprometer sua 

qualidade de vida bem como a qualidade de seu trabalho, o que 
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por si só, produz uma contradição quanto à sua profissão, visto 

que degradam sua saúde em seu trabalho de zelar pela saúde 

de outros. Deduz-se desta conjuntura que este mercado de 

trabalho para o EF, embora em crescimento, poderia ser 

considerado não promissor, o que leva muitas vezes ao 

abandono da profissão. Este desgaste, proveniente do excesso 

de horas e da intensificação do esforço físico e mental no 

trabalho, pode gerar a ocorrência de agravos à saúde refere 

Mendes (2013) 

Além disso, esses profissionais estão sujeitos aos 

produtos químicos (óleos e materiais de limpeza) que têm ação 

nociva sobre os organismos biológicos podendo desencadear 

quadros de intoxicação. E, além disso, a má postura corporal 

para carregar os pesos gera desgaste físico. Como 

consequência desse estresse corporal, que associado a falta de 

tempo e a carência do autocuidado com a sua saúde, resulta 

numa ausência de qualidade de vida e de trabalho, sendo 

contraditório à sua profissão. 

Em relação aos farmacêuticos, são profissionais de 

saúde peritos no uso de fármacos e medicamentos e suas 

consequências no organismo, também intervém no cuidado 

direto ao paciente. Além do mais, podem atuar na área de 

pesquisa e controle de qualidade de hemocomponentes e 

hemoderivados.  

Os riscos a saúde do trabalhado são originados nas 

atividades insalubres ou perigosas, sendo classificadas em 

físicas, químicas, biológicas, ergonômicos ou psicossociais. 

Dependendo da área que o farmacêutico atue a exposição aos 



EMPODERAMENTO DE GRADUANDOS SOBRE RISCOS E AGRAVOS 

RELACIONADOS AO TRABALHO: SABER PARA PREVENIR  

487 
 

riscos estará de acordo o seu sistema de trabalho, por exemplo 

para a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos é exigido 

no processo produtivo manuseio de produtos químicos, 

esforços físicos diversos e habilidades repetitivas aliados a 

exigências de postura inadequada, tendo como fonte de risco 

bancadas inapropriadas, EPI’s escassos, falta de estrutura 

física adequada.  

Figura1: EPI’s 

 

 

 

 

                            Fonte: Internet 

Em cada tipo o risco é diferente, devido a exposição do 

profissional ao risco depende do processo produtivo. OGATA 

(2018) relata que os farmacêuticos que manipulam 

medicamentos relatam sintomas como irritações na pele, 

garganta inflamada, tosse, mal-estar, dor de cabeça, reações 

alérgicas, diarreias, náuseas e vômitos. O autor ainda questiona 

aqueles profissionais que manipulam medicamentos 

quimioterápicos a longo prazo, os quais trazem implicações 

mais sérias para sua saúde, tais como dano hepático, 

anormalidade dos cromossomos e desenvolvimento de câncer. 



EMPODERAMENTO DE GRADUANDOS SOBRE RISCOS E AGRAVOS 

RELACIONADOS AO TRABALHO: SABER PARA PREVENIR  

488 
 

No tocante ao Médico Veterinário, ainda são escassos 

na literatura dados sobre as condições em que se desenvolve 

o trabalho e as estatísticas específicas que retratem o meio 

ambiente do trabalho. 

Considerando a especificidade das atividades em 

medicina veterinária e, Brose (2017) ressalta  que, a exposição 

a riscos de acidentes típicos da profissão, existe a necessidade 

de elaborar planos para a prevenção de riscos e agravos à 

saúde humana, fiscalizar procedimentos, processos, estrutura 

física, equipamentos e substâncias que interfiram na saúde 

destes.  

No contexto da assistência veterinária, os ferimentos que 

podem ocorrer em decorrência do comportamento dos animais 

tais como mordidas, arranhões e coice, apesar de, 

aparentemente, serem incontroláveis, ocorrem com elevada 

frequência. Essas agressões são classificadas como acidentes 

de trabalho quando causam danos ao profissional, 

caracterizado por algum tipo de ferimento, seja este profundo 

ou não. Muito embora, o que se discute aqui é a importância de 

este evento ser prevenido, utilizando-se equipamentos de 

proteção individual, tais como luvas de PVC, de malha de aço, 

avental e sapato fechado; e nos animais, o uso de focinheira.  

CONCLUSÕES  

 

Elevar o nível de conhecimento dos futuros profissionais 

da saúde a respeito das possíveis problemáticas encontradas 

no seu âmbito de trabalho são de extrema importância no 

combate às reduções dos acidentes e doenças do trabalho, 
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sabendo disso, essa temática deve ser abordada desde a 

formação com os estudantes com ênfase no caráter preventivo. 

A atividade desenvolvida possibilitou dirimir dúvidas dos 

acadêmicos que não possuíam esse caráter investigativo a 

respeito dos perigos possíveis encontrados no local de trabalho, 

anteriormente à decisão de escolha do seu respectivo curso.  

Com as informações,  os futuros trabalhadores passarão 

a ter subsídios argumentativos suficientes para indagar sobre 

possíveis mudanças no seu local de trabalho, assim como, está 

ciente sobre como se procede e se evita tais acidentes, visto 

que, como foi retratado no decorrer do trabalho, a 

responsabilidade pela questão de saúde e segurança no 

trabalho é dividida entre empregador e trabalhador. 
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RESUMO: Na área da saúde, considerando-se os riscos 

ocupacionais a que estão expostos os trabalhadores, a adoção 

de medidas de Biossegurança são fundamentais. Tendo 

conhecimento do alto risco em que os profissionais da área de 

saúde estão expostos, este estudo teve como objetivo avaliar o 

grau do conhecimento dos graduandos dos cursos de Saúde da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), além de ações 

educativas para transmitir informações aos discentes em 

relação à prevenção. A coleta de dados ocorreu através de 

questionários contemplando as variáveis: sexo, idade, curso, 

conhecimento sobre biossegurança, participação em palestras, 

conhecimento das normas de laboratórios para minimizar 

possíveis riscos de ordem química, física e biológica e 

conhecimento que na instituição, possui um núcleo de 
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assistência para os discentes e docentes que se acidentam com 

material biológico ou materiais perfurocortantes. A amostra foi 

representada por 18 discentes do curso de Farmácia, 9 de 

odontologia e 22 de enfermagem, todos cursando o 1º período. 

Observou-se que 89,80%(n=44) dos estudantes conhecem o 

termo Biossegurança e tem conhecimento sobre a sua 

importância. Dos 49 acadêmicos, 36,73% (n=18) relatou ter 

participado de palestra ou aula expositiva sobre Biossegurança. 

Uma parte expressiva dos entrevistados, 89,80% (n=44) 

respondeu já ter presenciado algum profissional fazendo uso de 

equipamentos de proteção individual, entretanto, 89,80% 

(n=44) afirmaram não conhecer a postura ou normas dos 

laboratórios para minimizar possíveis riscos de ordem química, 

física e biológica. 100%(49) dos entrevistados consideraram 

que é importante o estudo sobre Biossegurança e sua 

aplicabilidade como ciência para minimizar os riscos das 

praticas clinicas. A análise dos resultados do presente estudo 

permitiu apresentar a condição atual dos graduandos dos 

cursos de saúde da UEPB em relação ao conhecimento acerca 

da Biossegurança, demonstrando, com suas respostas, a 

necessidade de cursos e/ou palestra sobre Biossegurança para 

se sentirem atualizados e prevenidos para trabalhar no dia-a-

dia de seus consultórios com segurança. 

Palavras – chave: Biossegurança. Materiais perfurocortantes. 

Prevenção. 

INTRODUÇÃO 

 

           A Biossegurança pode ser definida como o conjunto de 

ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação 
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de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, 

ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 

visando à saúde do homem, dos animais, à preservação do 

meio ambiente e à qualidade dos resultados (TEIXEIRA, 

VALLE, 2010). 

           A Biossegurança é um conjunto de procedimentos, 

ações técnicas, metodologias, equipamentos e de dispositivos 

capazes de eliminar e minimizar os riscos inerentes às 

atividades de pesquisa, produção, ensino e desenvolvimento 

tecnológico e prestação dos serviços que podem comprometer 

a saúde do homem, dos animais, meio ambiente ou a qualidade 

dos trabalhos desenvolvidos (FERREIRA et al., 2018). 

          Tendo como um dos meios de controle os EPIs que são 

empregados para proteger todos os profissionais da área da 

saúde dos contatos com os agentes infecciosos, tóxicos ou 

corrosivos, calor excessivo, fogos entres outros meios de 

fatores e de perigos presentes. As roupas e os equipamentos 

têm como objetivo evitar a contaminação, tendo como exemplos 

os jalecos, luvas, sapato fechado, máscara de proteção, óculos 

de proteção, entre outros.Os EPCs são os equipamentos que 

possibilitam a proteção do pessoal do laboratório, do meio 

ambiente e da pesquisa a ser desenvolvida. É dada como 

exemplos a cabine de segurança, capelas, fluxo laminar, 

chuveiro de emergência, coletores, extintores, dentre outros 

(MANUAL DE BIOSSEGURANÇA, 2011). 

Conhecer e compreender os processos de ensino da 

Biossegurança é um importante instrumento estratégico-

pedagógico, visto a defasagem atual entre o mundo da escola 

e o do trabalho, no que se refere à biossegurança. Este fato 

influencia, sobremaneira, a formação profissional nessa área e 
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com impactos significativos no mercado de trabalho (ARANTES 

et al.,2015). 

O risco biológico é o mais comum entre os profissionais 

de saúde, haja vista o enorme potencial de exposição a esses 

agentes bem como a elevada frequência de acidentes de 

trabalho. O tipo mais frequente de exposição ocupacional a 

estes agentes é por materiais perfurocortantes e estão ligadas 

diretamente as atividades desenvolvidas pelo profissional da 

saúde, sejam na assistência direta a pacientes, ou na 

manipulação de resíduos de materiais biológicos 

potencialmente contaminados (RIBEIRO et al., 2016).  

Os profissionais de saúde envolvidos na assistência direta a 

pacientes, ou aqueles que manipulam ou têm contato com 

materiais biológicos potencialmente contaminados, apresentam 

risco não só à infecção pelo HIV, mas também a outros agentes 

infecciosos. Ribeiro et al (2016) ressaltam que os estudantes 

representam um grupo de risco com elevada chance de contrair 

infecções e enfatizam a importância da exposição ocupacional 

durante os estágios curriculares. 

O fato dos profissionais de saúde utilizar poucas medidas 

de segurança, apesar de afirmarem conhecê-las e, fatores 

como a necessidade de rapidez durante determinados 

procedimentos, a exaustão física e mental vinculada ao 

processo de trabalho, além da falta de equipamentos de 

proteção individual, são situações que aumentam as chances 

de acidentes ocupacionais com materiais biológicos (ARANTES 

et al., 2015). 

A imunização é a medida mais eficaz e duradoura na 

prevenção de doenças, além de ser um excelente meio de 

minimizar a ocorrência de endemias e epidemias. No caso dos 
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profissionais da área da saúde, a adesão à vacinação é 

necessária, por isso tão enfatizada por gestores e 

pesquisadores envolvidos nesta temática, já que com adesão a 

essa medida preventiva os profissionais da área da saúde 

passam a apresentar um risco minimizado de infecção por 

doenças passíveis de imunização, além de protegerem, 

também, outros profissionais e pacientes (CARMO et al., 2016). 

O ensino e a pesquisa desenvolvidos na Universidade 

proporcionam situações singulares que demandam um cuidado 

na formação de novos profissionais. Desse modo, a 

Biossegurança como elemento de uma política educacional 

científica ajudará na formação de indivíduos com uma 

consciência científica e cidadã (VARGAS et al., 2014).  

Tendo conhecimento do alto risco em que os 

profissionais da área de saúde estão expostos, este estudo teve 

como objetivo avaliar a percepção dos graduandos dos cursos 

de Saúde da Universidade Estadual da Paraíba sobre a 

Biossegurança, adotando medidas educacionais para transmitir 

informações aos discentes em relação à prevenção, 

contribuindo para a formação de profissionais mais conscientes 

e responsáveis quanto à questão da Biossegurança.  

Diante de toda problemática que envolve as práticas nos 

laboratórios de saúde é necessário que os alunos sejam 

previamente conscientizados sobre a quais riscos serão 

submetidos e treinados sobre como proceder em casos de 

acidentes. Os aspectos gerais devem contemplar a orientação 

quanto à indumentária (uso de avental, sapatos baixos e 

fechados, calças compridas), ao emprego correto dos 

equipamentos de proteção individual (máscaras, luvas, toucas, 
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óculos), aos procedimentos de manipulação de substâncias e 

ao comportamento no laboratório (CARMO et al., 2016). 

Diante dessas premissas esse trabalho teve como 

objetivo analisar o conhecimento de acadêmicos da área de 

saúde, quanto ao manejo e segregação de resíduos 

perfurocortantes e, adoção de medidas educativas de 

Biossegurança para possíveis mudanças e organização do 

ambiente de trabalho. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

            Inicialmente foram realizados encontros semanais, com 

os coordenadores do programa e com a equipe que executa o 

presente projeto. Esses encontros tiveram como objetivo a 

elaboração do questionário com 14 perguntas a ser aplicado 

nos departamentos dos cursos de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem. Depois de elaborado, este foi reproduzido e 

aplicado nos cursos acima citados. 

O trabalho seguiu os preceitos éticos estabelecidos pela 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que 

envolve pesquisa realizada direta e indiretamente com seres 

humanos.Antes da aplicação dos questionários semi-

estruturado e validado, o projeto de pesquisa foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

UEPBCAAE: 42529914.0.0000.5187. 

 Os entrevistados que concordaram em participar da 

pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). 

            A amostra do presente estudo foi constituída por 49 

estudantes do 1.º ano dos cursos de graduação em 
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Odontologia, Enfermagem e Farmácia da UEPB, em que foi 

solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) para, em seguida, responder a um 

questionário com 12 perguntas fechadas e duas abertas sobre 

práticas clínicas e conceitos importantes em relação a normas 

universais de biossegurança (Quadro I).  

Quadro 1.  Questionário validado e aplicado na pesquisa 

envolvendo o conhecimento sobre Biossegurança 
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Os resultados foram coletados e tabulados em tabelas 

de acordo com a planilha Office Word® 2010 e Microsoft Office 

Excel® 2010. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

            A amostra foi representada por 18 discentes do curso 

de Farmácia, 22 discentes do curso de Enfermagem e 09 de 

Odontologia, todos cursando o 1º período, totalizando 49 

acadêmicos. A escolha dos elegíveis alunos do 1º período 

ocorreu pelo fato da necessidade de informar sobre as normas 

de Biossegurança, bem como, do conhecimento do Núcleo de 

Biossegurança (NUBS), instalado no Departamento de 

Odontologia, para prestar assistência em casos de acidentes 

com perfurocortantes ou material biológico. Isto se faz 

necessário antes dos mesmos vivenciarem atividades nos 

campos de ensino clínico. 

A Tabela 1 demonstra que a maioria dos alunos de 

graduação do 1º período dos cursos de saúde da Universidade 

Estadual da Paraíba está incluída na faixa etária com menos de 

20 anos, totalizando 53,06%. Os resultados observados 

na tabela mostram que os cursos presentes na pesquisa 

apresentam um número elevado de estudantes do sexo 

feminino, totalizando um percentual de 63,27%. 
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Tabela 1. Frequências absolutas e percentuais das variáveis 

sociodemográficas dos acadêmicos dos cursos de Farmácia, 

Enfermagem e Odontologia da UEPB 

 

 

Variáveis 

 

N 

 

% 

 

Sexo   

 Feminino 31 63,27 

Masculino 18 36,73 

  Total 49 100 

Faixa Etária   

< 20 anos 22 44,90 

  20 a 30 anos 26 53,06 

  31 a 40 anos 00 00,00 

  41 a 50 anos 01 2,04 

  Acima de 51 anos 00 00,00 

   Total 49 100 

Curso   

  Odontologia 09 18,37 

  Enfermagem 22 36,73 

  Farmácia 18 44,90 

   Total 49 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Tabela 2 contém dados referentes às questões do 

conhecimento dos alunos sobre normas de 

Biossegurança. Observa-se que 89,80% dos estudantes 

conhecem o termo Biossegurança e 75,51% destes tem 

conhecimento sobre a sua importância, que são normas 

preconizadas no mundo inteiro, como a obrigatoriedade do uso 

de EPIs, o monitoramento químico, físico e biológico dos 

métodos de esterilização e a imunização obrigatória para 

alguns tipos de bactérias.  

Dentre os 49 acadêmicos, apenas 36,76% relataram ter 

participado de palestra ou aula expositiva sobre Biossegurança 

e 89,80% dos entrevistados responderam já ter presenciado 

algum profissional fazendo uso de equipamentos de proteção 

individual. 

Sobre postura ou normas dos laboratórios para minimizar 

possíveis riscos de ordem química, física e biológica, observou-

se um número significativo de discentes que afirmaram 

conhecer (89,80%). 100% dos discentes responderam que é 

importante o estudo sobre Biossegurança e sua aplicabilidade 

como ciência para minimizar os riscos das praticas clinicas. 

Sobre o conhecimento da existência na instituição do Núcleo de 

Assistência para os discentes e docentes que se acidentam 

com material biológico ou materiais perfurocortantes, a maioria 

assinalou não ter conhecimento, totalizando um percentual de 

63,27%. 
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Tabela 2. Frequências absolutas e percentuais das variáveis 

relacionadas ao conhecimento sobre Biossegurança 

 

Variáveis 

 

N 

 

% 

 

 

Sabe o significado de Biossegurança?   

   Sim 44 89,80 

   Não 5 10,20 

  Total 49 100 
Tem conhecimento sobre a importância da 

Biossegurança? 
  

  Sim 37 75,51 

  Não  12 24,49 

  Total 49 100 
Já participou de alguma palestra ou aula expositiva 

sobre Biossegurança? 
  

  Sim 18 36,73 

  Não 31 63,27 

  Total 49 100 
Já presenciou algum profissional fazendo uso de 

equipamentos de proteção individual? 
  

  Sim 44 89,80 

  Não 5 10,20 

  Total 49 100 
Conhece a postura ou normas de laboratórios para 

minimizar possíveis riscos de ordem química, 

física e biológica? 

  

  Sim 44 89,80 

  Não 5 10,20 

  Total 49 100 
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Acha importante o estudo sobre Biossegurança e 

sua aplicabilidade como ciência para minimizar os 

riscos das praticas clinicas? 

  

  Sim 49 100 

  Não 00 00,00 

  Total 49 100 

   

   

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A análise dos resultados do presente estudo permitiu 

apresentar a condição atual dos graduandos dos cursos de 

saúde da UEPB em relação ao conhecimento acerca da 

Biossegurança, obtendo resultados semelhantes ao estudo de 

Arantes (2015) que teve por objetivo avaliar as condutas sobre 

Biossegurança na rotina do ambiente de trabalho das clínicas 

odontológicas, assim como o grau de conhecimento a respeito 

do assunto e sua importância na visão desses alunos. 

A totalidade dos alunos considerou o tema importante e 

apenas 10,20% afirmaram não conhecer a postura ou normas 

de laboratórios para minimizar possíveis riscos e dentre os 

entrevistados, apenas 36,73% dos acadêmicos não possui 

conhecimento que existe um núcleo de assistência para os 

discentes e docentes que se acidentam com material biológico 

ou materiais perfurocortantes, porém 63,27% nunca 

participaram de uma palestra ou aula expositiva sobre 

Biossegurança apesar de demonstrarem com suas respostas a 

sua importância, tendo em vista isso, faz-se necessário a 

introdução de cursos e/ou palestras sobre o tema para se 



ESTRÁTEGIAS PARA MINIMIZAR O INDICE DE ACIDENTES DOS ESTUDANTES 

COM MATERIAS BIOLÓGICOS E/OU PERFUROCORANTES NAS CLÍNICAS DE 

SAÚDE DA UEPB 

505 
 

sentirem atualizados e prevenidos para trabalhar no dia-a-dia 

de seus consultórios com segurança. 

           Segundo Figueiredoet al (2018) aBiossegurança é ao 

mesmo tempo produtora e produto, pois se trata da construção 

humana coletiva, que é levada a cabo pelos indivíduos 

condicionados por um conjunto de práticas sociais e também 

culturais; próprias das comunidades nos quais pertencem. Deve 

ser ensinada em um contexto cidadão, incluindo não apenas o 

saber fazer, mas também o saber ser e o saber aprender. Para 

tanto, é primordial que o aluno e nem o trabalhador não sejam 

um mero reprodutor, mas um agente participativo-

transformador no seu ambiente ocupacional.  

Para Ferreira et al (2018)qualquer instituição tem 

capacidade de fornecer ao profissional informação e 

treinamento acerca da Biossegurança, sendo importante que 

haja o ensino sobre esse assunto desde o início dos estudos na 

graduação. Com isso não é possível afirmar que o 

desconhecimento em torno do significado de Biossegurança 

possa decorrer de fragilidades da estrutura de ensino dentro 

dos cursos. 

            A promoção da segurança em ambientes acadêmicos é 

de responsabilidade pessoal, da chefia do laboratório e da 

instituição. Assim, cada laboratório deve estabelecer medidas 

preventivas adequadas aos respectivos agentes pesquisados, 

informando aos usuários o potencial de risco e as respectivas 

medidas de proteção necessárias (ARANTES, 2015).  

           Ao serem questionados sobre a importância do assunto 

Biossegurança nos cursos da área da saúde, todos salientaram 

a relevância do tema, principalmente para que os alunos criem 
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uma cultura prevencionista, já que estão ligados a uma 

profissão com provável exposição a diferentes fatores de risco. 

          O processo educativo sempre envolve uma ação de 

reflexão que deve ultrapassar as ideias da simples 

normatização e também abranger, inclusive, aspectos relativos 

a ética, já que ela está implícita em praticamente todas as ações 

da biossegurança (RIBEIRO et al., 2016). 

         Considerando que os cursos de Farmácia, Enfermagem e 

Odontologia e demais profissões afins têm atuação relevante 

na educação em saúde e formação profissional, entende-se a 

importância do papel desses profissionais no que tange aos 

serviços desenvolvidos, a fim de otimizar a identificação de 

acidentes com materiais perfurocortantes e aumentar a adesão 

às recomendações de Biossegurança.  

         Esta pesquisa reafirma a importância de uma maior 

atenção das autoridades sanitárias municipais, estaduais e 

nacionais, das instituições de ensino, pesquisa e extensão e 

sociedade civil, para a elaboração de Políticas Públicas em 

biossegurança voltadas para a saúde desses profissionais e da 

sua clientela, visto que todos devem ser atores responsáveis 

pelo desenvolvimento de práticas seguras nesse âmbito 

(FERREIRAet al., 2018). 

        Diante dos resultados apresentados, sugere-se a inclusão 

do conteúdo sobre Biossegurança como disciplina na matriz 

curricular para congregar principalmente as necessidades dos 

estudantes, para o mercado de trabalho, objetivando a 

compreensão da importância do trabalho seguro e efetivo, 

buscando um reconhecimento como um conteúdo 

transdisciplinar que deve estar presente em todas as disciplinas 
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do curso, de forma a atender quanto a formação de 

profissionais conscientes e aptos às demandas da sociedade. 

          Diante desse contexto, o conhecimento da produção 

acadêmica nesta área pode ser um ótimo suporte para o 

fortalecimento e aprimoramento dessas ações no intuito de 

preservar a saúde e até mesmo a vida de todos os profissionais 

da área da saúde. É importante que todos que frequentam 

locais de riscos tenham meio de colocá-las em prática de 

maneira correta a fim de manter seu ambiente de trabalho mais 

seguro. 

Os discentes devem se manter bem informados porque 

frequentemente estão expostos a riscos biológicos e químicos 

que podem comprometer a saúde do homem, dos animais e do 

meio ambiente. Segundo Arantes(2015) para que a questão da 

Biossegurança seja abordada de forma integrada, é 

fundamental que seus princípios sejam incorporados à prática 

de laboratório, desde o início da vida acadêmica do estudante, 

tornando-o capaz de tomar providências cabíveis frente a 

situações estressantes e que envolvam risco a sua saúde. 

 

CONCLUSÕES 

 

         A análise dos resultados, do presente estudo, permitiu 

apresentar a condição atual dos graduandos dos cursos de 

saúde da UEPB em relação ao conhecimento acerca da 

Biossegurança, demonstrando com suas respostas a 

necessidade de cursos e/ou palestras sobre Biossegurança 

para que possam ser atualizados para uma efetiva prevenção 

para realização das atividades do dia-a-dia das clínicas de 

saúde. 
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        Não basta construir laboratórios com equipamentos 

adequados e disponibilizar material de segurança sem investir 

em educação e treinamento. O grande problema não está nas 

tecnologias disponíveis para eliminar os riscos, mas sim no 

comportamento dos profissionais. 

        Apesar dos resultados positivos quanto ao significado de 

Biossegurança, o tema deve ser mais discutido e trabalhado no 

decorrer de todos os cursos; não só em aulas teóricas, mas 

também em aulas práticas buscando abordar a temática para 

todos os acadêmicos, desde o início da graduação até o seu 

término, visando lançar no mercado de trabalho profissional 

capacitado e qualificado a desenvolverem suas atividades de 

forma segura. 

          Este estudo sugere uma continuada atualização desses 

alunos em Biossegurança, para mantê-los informados e 

prevenidos contra os diversos riscos inerentes ao exercício de 

suas atividades clínicas futuras. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar a exposição e 
conhecimento da equipe de enfermagem sobre os riscos 
ocupacionais a materiais biológicos. Trata-se de um estudo 
descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no Hospital 
Geral no Município de São José do Egito - PE. Foi utilizado um 
instrumento contendo dados de identificação para 
caracterização dos sujeitos e perguntas pertinentes a temática. 
Os dados foram submetidos ao programa SPSS 25, sendo 
dispostos na forma de gráficos e/ou tabelas. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das FIP. A maioria 
dos profissionais com idade entre 30 a 39 anos, do sexo 
feminino, solteiras. Dentre os agentes considerados como 
biológico na visão dos profissionais, destacam-se:  vírus, 
bactérias, parasitas, fungos, gases, vapores, poeiras, 
reencapar agulhas, posição do corpo, vibrações, carregar peso, 
iluminação, ruídos e máquinas As doenças mais citas 
relacionadas ao risco biológico foram: Hepatite B (94,44%), 
Tuberculose (83,33%), Aids (77,77%), Hepatite C (66,66%), 
Sarampo (44,44%). As medidas de prevenção foram: lavar as 
mãos, usar luvas, e máscaras, esquema vacinal, sapato 
fechado e controle de ruído. Conclui-se que muitos profissionais 
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não tem o conhecimento correto sobre os riscos biológicos em 
seu ambiente de trabalho. Assim faz-se necessário um trabalho 
educativo continuado a este público alvo. 
Palavras-chave: Equipamento de Proteção Individual. Saúde 
do trabalhador. Biossegurança.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Os acidentes com materiais biológicos são algo comuns 

no cotidiano do profissional de enfermagem, pois o trabalho 

proporciona essa exposição, com a frequente manuseio com 

agulhas, cateteres intravenoso, laminas de bisturi, etc. Sendo 

assim, estes tipos de exposição aumentam as chances de 

adquirirem determinadas infecções do que até mesmo à 

população no geral, gerando preocupação entre esses 

trabalhadores de saúde (HOSRT, 2013). 

Neste sentido, além do acidentes com os materiais, a 

exposição a sangue e outros fluidos orgânicos são algo 

constante nessa profissão, configurando grande preocupação, 

pois essa substancia podem transmitir doenças 

infectocontagiosas, como hepatite B, hepatite C e Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) entre outras doenças (LUIZE 

et al, 2015).  

Os riscos com materiais biológicos tornam o ambiente 

hospitalar inerente a diversas ocorrências onde a demanda de 

ferimentos cortantes representam uma estimativa muito alta, 

gerando em torno de 1.000 acidentes percutâneos por dia, 

podendo ser relacionado ao mau manuseio que muitas vezes 

ocorre sem nenhum tipo de material de proteção, como também 

evidenciando pela falta de despreparo e confiança na pratica 

diária referida com algo natural (HOSRT, 2013; MARZIALE et 

al, 2014).  
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A incidência de acidentes de trabalho está relacionada 

no momento do termino do procedimento com a realização do 

reencape de agulhas e scalps ou até mesmo no desprezo 

desses materiais, representando altos custos a instituições, 

como também representam negatividade a vida do trabalhador 

(SILVA, 2016). 

Neste sentido, a característica que expõe o profissional 

de saúde é considerada algo evitável e inevitável ao mesmo 

tempo, a depender das condições que este trabalha a contribuir 

ou não para as ocorrências de acidentes. Os fatores que 

também podem contribuir para a alteração dessa percepção 

aos riscos são as sobrecargas, fadiga, estresse entre outros 

(OLIVEIRA, 2013). 

De acordo com os dispositivos da Lei n° 8.213, de 24 de 

julho de 1991, defini que os acidentes de trabalho pode ser 

considerado aquele que ocorre no próprio ambiente de trabalho, 

ocasionando lesões corporais ou perturbação funcional, 

causando a morte ou a redução da capacidade do trabalho 

permanente ou temporária do indivíduo (MARZIALE et al, 

2014). 

A biossegurança é questão evidenciada com base nas 

ações voltadas a proporcionar melhores condições favoráveis e 

eficazes no ambiente de trabalho e que não coloque em risco a 

segurança tanto dos profissionais como para a clientela, 

mediante as normas regulamentadoras de segurança. 

Outro fator importante são a falta de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e de técnicas de biossegurança as 

quais a tornam a pratica segura tanto para esse profissional 

como para seu cliente. Diante disso, as necessidades de 

investigação são necessárias para evidenciar os riscos e 

acidentes reais que levam o profissional a negligenciarem sua 



EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL À MATERIAL BIOLÓGICO PELA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 

513 
 

proteção e tornarem um grande fator de exposição ocupacional 

mediante a sua jornada de trabalho (OLIVEIRA, 2013). 

Nesse contexto, as ações de segurança e proteção 

deverão ser voltadas a saúde dos trabalhadores a fim de 

minimizar os riscos biológicos frequentes, com soluções 

atuantes baseada na educação continuada, trazendo 

mudanças nos perfis estatísticos das doenças, visando 

estimular a notificação dos acidentes do trabalho tanto pelas 

empresas como pelo próprio trabalhador (SANTOS JUNIOR et 

al, 2015). 

Os acidentes com material biológico necessitam de uma 

inadequação organizacional, que deverão ser levado em 

consideração o ritmo do trabalho, as diversidades de 

procedimentos complexos de cuidados relativos aos pacientes, 

como as especificidades do ambiente para ocorrências de 

acidente. Deve se levar em consideração que consequências 

na rotina desses profissionais, são demandas de prejuízos no 

seu convívio social e compromete qualquer expectativa antes 

existida, como nos seus planos futuros (MARZIALE et al, 2014). 

Os sentimentos mais comuns que surgem após um tipo 

de acidente com perfurocortantes, é o medo expressado com 

imensidão de pensamentos, seguido da preocupação, 

indecisão, raiva, revolta, culpa, desespero, vergonha, 

incapacidade, incompetência, ansiedade, insegurança e 

angústia (MARZIALE et al, 2014).  

Quando se identifica esses riscos biológicos é possível 

controlar as causas desses acidentes de trabalho como o de 

qualquer outra natureza, para que isso seja possível é preciso 

manter estratégias de prevenção, pois uma vez que o risco está 

presente é possível minimizá-los, tanto seus efeitos, como suas 

causas. 
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Nesse contexto, a presente pesquisa tem como pergunta 

norteadora: Quais os riscos que os profissionais de 

enfermagem estão expostos no seu cotidiano de trabalho? 

Quais os equipamentos de proteção individual utilizados pelos 

profissionais de enfermagem? 

A pesquisa será de grande importância, pois buscará 

informações básicas e necessárias para responder a temática 

em questão e como também servirá de subsídios para outras 

pesquisas cientificas dentro do campo acadêmico e cientifico.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O Estudo foi do tipo descritivo, de campo, com 

abordagem quantitativa. A pesquisa descritiva visa descrever 

as características de determinadas populações ou fenômenos, 

enquanto que na pesquisa de campo, busca-se o 

aprofundamento em determinada realidade populacional (GIL, 

2008). Para Fonseca (2002) a pesquisa quantitativa é quando 

os resultados podem ser quantificados, onde a amostra será 

representada por determinada população.  

 A pesquisa foi realizado no Hospital Geral Maria Rafael 

de Siqueira – HGMRS, localizado no Município de São José do 

Egito- PE. A população foi composta por todos os profissionais 

de enfermagem que trabalham no referido Hospital, totalizando 

18. A amostragem foi probabilística aleatória simples, 

atendendo os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de 

inclusão foram: concordarem em participar da pesquisa e que 

estiverem presentes no momento da entrevista. Desse modo 

foram excluídos aqueles profissionais que não estavam 

presentes no momento da pesquisa. 
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O instrumento foi constituído por duas partes. A primeira 

refere-se aos dados de identificação para caracterização dos 

sujeitos, e a segunda parte com perguntas pertinentes a 

temática. A coleta de dados foi realizada após o consentimento 

de autorização institucional. Foi realizada a aplicação do 

questionário de forma individual, na própria instituição, onde 

houve explicação acerca da pesquisa, assegurando os 

esclarecimentos necessários, para o adequado consentimento, 

e de possíveis dúvidas referentes à linguagem/nomenclatura 

utilizada no questionário.  

Os participantes foram informados quanto aos objetivos 

do estudo, bem como o comprometimento do sigilo das 

informações prestadas no ato da coleta. Após receberem todas 

as informações sobre os objetivos da pesquisa, os mesmos 

para participarem do estudo, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, estando os 

mesmos livres para a decisão de participarem ou não da 

pesquisa, podendo ainda, desistir em qualquer fase do estudo. 

Os dados foram coletados em outubro de 2018. 

Os dados coletados foram submetidos ao SPSS 25 

apresentando números absolutos e percentuais, sendo 

dispostos na forma de gráficos e/ou tabelas a fim de facilitar sua 

compreensão e analisados de acordo com a literatura 

pertinente que, foram associados a uma análise da estatística 

descritiva. 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos, 

localizado no município de Patos – PB, tendo parecer favorável 

CAAE no 95786518.7.0000.5181, levando-se em consideração 

os aspectos éticos em pesquisas que envolvem seres 

humanos, conforme descrito na Resolução nº466/2012 do 
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Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa 

envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com delineamento da pesquisa, observou-se 

que a maioria dos profissionais são do sexo feminino, com 

idade entre 30 a 39 anos (33,33%), tendo grande número do 

estado civil solteiros e casados de forma igualitária (38,9%), 

sendo composta a amostra, em sua maioria pelos técnicos de 

enfermagem (61,1%), conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1. Distribuição dos dados sociodemográficos da equipe 
de enfermagem, São José do Egito/PE, 2018. (n=18). 

Variáveis  n % 

Sexo    
 Masculino 05 27,78 
 Feminino 13 72,22 
Estado civil    
 Solteiro 07 38,9 
 Casado 07 38,9 
 Divorciado/desquitado 03 16,66 
 viúvo 01 5,5 
Equipe de 
enfermagem 

   

 Enfermeiro  07 38,9 
 Técnico de enfermeagem 11 61,1 
Faixa etária    
 De 18 a 29 anos 04 22,22 
 De 30 a 39 anos 06 33,33 
 De 40 a 49 anos 04 22,22 
 De 50 anos ou mais 04 22,22 

Fonte: Elaboração própria. 
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O sexo feminino é a que mais sofre acidentes 

percutâneos com material biológico (PIMENTA et al, 2013), o 

que pode estar atrelado a predominância do sexo feminino no 

exercício da profissão, além de ser mais frequente e estar 

relacionado as exposições ocupacionais (NEGRINHO et al, 

2017). Há uma relação histórica do sexo feminino com a 

enfermagem, uma vez que até o final da idade Média, os 

pacientes eram cuidados por mulheres religiosas, virgens, 

viúvas e nobres com o propósito de realizar caridade 

(REZENDE, 2003). 

Quanto à idade e estado civil, houve semelhança com 

outros estudos com profissionais de enfermagem (REZENDE, 

2003; OLIVEIRA; KLUTHCOVSKY; KLUTHCOVSKY, 2008).   

   

Tabela 2. Distribuição percentual de acordo com a unidade de 
trabalho e enfermidades relacionadas a doenças ocupacionais.  
São José do Egito/PE, 2018. (n=18) 

Variáveis n % 

Setor de trabalho   
Clínica médica 09 50 
Centro cirúrgico 03 16,7 
Pronto atendimento 09 50 
Maternidade 01 5,5 
CME 02 11,1 
Enfermidades relacionadas a doenças 
ocupacionais 

  

Aids 14 77,8 
Sarampo 08 44,5 
Hepatite B 17 94,5 
Hepatite C 12 66,6 
Toxoplasmose 02 11,1 
Tuberculose  15 88,3 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os setores de atuação da equipe de enfermagem mais 

referido foram clínica médica e pronto atendimento, apresentan 

do 50% respectivamente (Tabela 2). O setor de clínica médica, 

foi mais citado em pesquisa realizada para detector à 

ocorrência de acidentes (OLIVEIRA; KLUTHCOVSKY; 

KLUTHCOVSKY, 2008). Outros estudos demostram resultados 

semelhantes com material biológico, entre eles unidades de 

emergência, UTI e clínica médica além da pediatria e clínica 

cirúrgica (NHAMBA, 2004; BALSAMO; FELLI, 2006). Nesse 

sentido, faz-se necessário uma atenção dos profissionais na 

assistencia aos pacientes, em que muitas vezes são 

executados em ritmo acelerado, o que pode gerar um acidente 

de trabalho.  

Sobre a percepção dos enfermeiros acerca das doenças 

ocupacionais, a Hepatite B e a tuberculose são as mais 

referidas apresentando 94,5% e 88,3% respectivamente. Por 

estarem em contato direto e indireto com sangue e fluidos 

orgânicos, a equipe de enfermagem está sujeita ao risco de 

contrair doenças através da exposição ocupacional (CORRÊA, 

2017). 

No presente estudo foi observado que há um 

desconhecimento por parte da equipe de enfermagem com 

relação aos agentes biológicos (Figura 1), ao citarem gases e 

vapores como riscos biológicos.   

Observa-se neste estudo que muitos trabalhadores não 

detém o devido conhecimento acerca dos agentes biológicos, o 

que nos leva a refletir se esses sujeitos tem consciência dos 

possíveis riscos a que estão expostos no ambiente de trabalho. 

Esta constatação nos revela a necessidade de conscientização 
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sobre as práticas seguras de trabalho e os riscos provenientes 

do ambiente de trabalho.  

 

Figura 1. Distribuição percentual do conhecimento da equipe 
de enfermagem sobre agentes biológicos. São José do Egito-
PE. (n=18) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobre a utilização dos EPI´s (Figura 2), 78% dos 

participantes utilizam EPI no momento do cuidado com os 

pacientes. A utilização das medidas de precaução-padrão é 

benéfica no controle da transmissão de patógenos nas 

instituições hospitalares.  

Os EPI´s devem ser utilizados por todos os profissionais, 

seja no atendimento ao cliente, ou na manupulação de artigos 

medico-hospitalares, independente do diagnóstico de suspeita 

de doenças infecto-contagiosas (BRASIL, 2004). 
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Figura 2. Distribuição percentual da frequência do uso do 
Equipamento de Proteção Individual. São José do Egito-PE. 
(n=18) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com a NR-06, são considerados EPI´s: 

capacetes, capuz, óculos, protetor facial, protetor auditivo, 

vestimentas, luvas, dentre outros (CURIA; CÉSPEDES, 

NICOLETTI, 2012). 

Estudos nos trazem a importância das medidas de 

biossegurança como profilaxia da exposição aos riscos 

ocupacionais. Profissionais de enfermagem A equipe de 

enfermagem tem conhecimento da importância da adoção e 

implementação das medidas de biossegurança e prevê 

possibilidades de intervenção para tal (BREVIDELLI; 

CIANCIARULLO, 2006; CORREA; DONATO, 2007). 

 

 

  

78%

22%

Sempre



EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL À MATERIAL BIOLÓGICO PELA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 

521 
 

Figura 3. Distribuição percentual dos equipamento de proteção 
individual utilizados no serviço. São José do Egito-PE. (n=18) 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Percebe-se que os equipamentos de proteção individual, 

em conjunto, formam um recurso primordial para prevenir a 

exposição a riscos biológicos, sendo o risco a este tipo de 

exposição inerente à atividade desempenhada. 

A saúde dos trabalhadores tem sido foco constante de 

preocupação, discussão e investigação por vários estudiosos 

da área no Brasil, no entanto, observa-se que há muito a ser 

trabalhado no quesito de investigação, para que a exposição 

seja minimizada (VIEIRA, 2008; OLIVEIRA, KLUTHCOVSKY, 

KLUTHCOVSKY, 2008).  

No que se refere as medidas de prevenção adotadas 

pela equipe de enfermagem relacionadas ao risco biológico, 
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observa-se que ainda são citados como meios o reencape de 

agulhas, uso de protetor auricular e controle de ruídos, 

afirmando um certo desconhecimento sobre as formas de 

prevenção a este risco (Figura 4). 

 

Figura 4. Distribuição das medidas de prevenção, segundo a 

equipe de enfermagem. São José do Egito-PE. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com Cardoso e Figueiredo (2010), as medidas 

de precaução padrão estão relacionadas à manipulação 

cuidadosa de instrumentos perfurocortantes, o descarte em 

local adequado, o não reencape de agulhas, o uso de luvas e 

de óculos de proteção sempre que houver risco de contato com 

sangue ou outros materiais biológicos.  

Como estratégias preventivas para reduzir ou minimizar a 

exposição biológica, incluem: a imunização para o HBV, o uso 

de barreiras de proteção e a profilaxia medicamentosa pós-
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exposição ao HIV, quando indicada (PRUSS-USTUN; RAPITI; 

HUTIN, 2003).  

Para Silva e Valente (2012), a identificação precoce dos 

riscos ocupacionais exerce caráter prevencionista sobre 

doenças e acidentes relacionados ao trabalho, possibilitando 

uma diminuição na ocorrência de sinistros. 

 

CONCLUSÕES  

 

Verificou-se que os profissionais de enfermagem 

possuem um conhecimento razoável acerca dos riscos 

biológicos, bem como das doenças que podem ser causadas 

por estes riscos. Por meio dos dados apresentados, constatou-

se há a necessidade de esclarecimento e capacitação aos 

profissionais através de um programa de educação continuada 

para que se alcance a adequação dos profissionais no serviço 

de saúde como forma de minimizar e prevenir qualquer advento 

no transcorrer da vida profissional.  
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo relatar a 
experiência vivenciada pelos estudantes do curso de graduação 
em enfermagem, destacando a importância da implementação 
do mapa de risco em ambientes de saúde. Trata de um relato 
de experiência realizado pelos estudantes do curso de 
enfermagem do Centro Universitário FACEX- UNIFACEX, em 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS), junto à equipe da 
Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de Natal/RN, 
no período de 17 a 30 de outubro de 2018. A ação desenvolvida 
foi pautada na elaboração e implantação do Mapa de Riscos 
ocupacionais através da planta baixa da ESF. Os riscos 
ocupacionais identificados foram classificados de acordo com o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
conforme preconizado na NR-09. A elaboração da proposta 
ofertou ao grupo de estudantes, além da troca de informações 
com profissionais da instituição e das pesquisas sobre o 
mapeamento dos riscos possibilitou, conhecer melhor a 
realidade de saúde e segurança de todos os envolvidos do 
local. A realização da prática também contribuiu para agregar 
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mais conhecimentos sobre os riscos existentes. Percebeu-se 
que o mapa de riscos possui o papel de evitar a ocorrência dos 
acidentes e garantir a segurança de todas as pessoas 
envolvidas nos ambientes de saúde. 
 
Palavras-chave: Prevenção. Mapa de risco. Atenção primária 

à saúde.  

 

 INTRODUÇÃO 

 

A saúde e segurança são indispensáveis quando a 

finalidade é manter um ambiente de trabalho saudável e 

prolífero (RODRIGUES; SANTANA, 2015). Nessa perspectiva 

Arruda (2015) ressalta que a preocupação com o 

reconhecimento da origem e a eliminação dos riscos contra a 

saúde e segurança do trabalhador existem desde que se 

começou a pensar sobre o conceito de segurança no trabalho. 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (PNST) atua visando a redução da morbi 

mortalidade da população trabalhadora por meio de ações que 

intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes 

das atividades laborais. A PNST prioriza aqueles trabalhadores 

inseridos em atividades de maior risco para a saúde. Neste 

contexto, atenção especial deve ser conferida aos profissionais 

de saúde inseridos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

(GOMEZ; VASCONCELLOS; MACHADO, 2018). 

Para o mapeamento das atividades de risco ao qual 

estão expostos os trabalhadores existem diversas ferramentas. 

O mapa de risco é uma ferramenta que possibilita a 

representação gráfica de um conjunto de fatores existentes nos 

locais de trabalho, onde são capazes de acarretar prejuízos à 

saúde dos trabalhadores. Tais fatores se originam dos variados 
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elementos do processo de trabalho (materiais, equipamentos, 

instalações, suprimentos, nos espaços de trabalho onde 

ocorrem as transformações) e da forma de organização do 

trabalho (arranjo físico, ritmo de trabalho, método de trabalho, 

turnos de trabalho, postura de trabalho, treinamento, dentre 

outros) (RODRIGUES; LUZ, 2018). 

A Norma Regulamentadora NR-09, publicada na Portaria 

nº. 3.124/1978, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 

implementação do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) por parte dos empregadores e instituições 

que admitam trabalhadores como empregados. O não 

cumprimento de sua elaboração, além de gerar penalidades 

propicia também a ocorrência de acidentes de trabalho. Nesse 

contexto, o mapa consiste na planta baixa ou esboço do local 

de trabalho com os tipos de riscos relacionados em tabelas 

próprias, anexas à referida portaria (GUELEN, 2015). 

Partindo desse pressuposto e mediante a vivência dos 

autores alguns aspectos identificados durante a Prática 

Vivencial do Cuidado (PVC) em uma instituição de saúde, 

motivaram o interesse pelo tema. Essa prática faz parte das 

atividades de extensão desenvolvida nos serviços, que visa o 

desenvolvimento de habilidades técnicas dos discentes como 

cumprimento de um dos quatro pilares do curso de graduação 

de enfermagem da Instituição de Ensino Superior (IES) da qual 

as autoras fazem parte (UNIFACEX, 2018). Porém, neste 

espaço vivencial, o discente deverá também estar 

desenvolvendo as habilidades necessárias para o Saber Ser e 

o Saber Conviver, uma vez que as questões atitudinais serão 

acompanhadas pelo educador supervisor no sentido de 

aprimorar seus valores humanos e o trabalho em equipe. 
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 Na ocasião foi identificada a necessidade de 

implementar ferramentas que avaliem os riscos aos quais os 

trabalhadores e usuários estão expostos, no intuito de contribuir 

com a melhoria da segurança no local.  

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo relatar 

a experiência vivenciada pelos estudantes do curso de 

graduação em enfermagem, destacando a importância da 

implementação do mapa de risco em ambientes de saúde.  

  

MATERIAIS E MÉTODO  

 

O presente estudo trata de um relato de experiência 

realizado pelos estudantes do curso de enfermagem do Centro 

Universitário FACEX-UNIFACEX, em uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS), junto à equipe da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) do município de Natal/RN. 

Nesse sentido, o relato de experiência é uma ferramenta 

da pesquisa descritiva que apresenta uma reflexão sobre uma 

ação ou um conjunto de ações que abordam uma situação 

vivenciada no âmbito profissional de interesse da comunidade 

científica (PEREIRA; MOTTA; LUNA, 2016). 

A prática ocorreu no período de 17 a 30 de outubro de 

2018, em 10 encontros que resultaram na construção do mapa 

de risco. Participaram ativamente do processo, além dos 

estudantes, 14 funcionários da ESF, sendo: 1 enfermeira, 1 

técnica de enfermagem, 6 Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), 1 administrador, 1 diretor administrativo, 3 Auxiliares de 

Serviços Gerais (ASG) e 1 recepcionista.  

Inicialmente o mapeamento dos riscos na unidade de 

saúde foi desencadeado por um processo de observação e 

identificação da ausência deste instrumento na instituição, o 
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qual tem muita relevância na segurança de todos os 

colaboradores e envolvidos do local, proporcionando assim, um 

ambiente menos propício aos riscos ali existentes. 

Para Junior et al. (2017), os riscos mais comuns 

encontrados em inspeções de segurança nos ambientes são, 

por exemplo, a falta de proteção de máquinas e equipamentos, 

ausência de ordem e limpeza, iluminação e instalações elétricas 

deficientes, entre outros. 

A ação desenvolvida foi pautada na elaboração e 

implantação do Mapa de Riscos ocupacionais da ESF. Os 

riscos ocupacionais identificados foram classificados de acordo 

com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 

conforme preconizado na NR-09.  

A seleção dos ambientes de trabalho investigados 

priorizou critérios como: o tipo principal de atividade 

desenvolvida no setor, o volume de trabalho e a gravidade dos 

riscos envolvidos nos procedimentos realizados. Dessa forma, 

foram incluídos no estudo os seguintes setores do serviço: sala 

de espera, sala de curativos, consultório odontológico, expurgo, 

farmácia, sala de vacinação, consultórios médicos e de 

enfermagem, sala de reuniões, copa, sala de arquivos, 

recepção, administração e gerência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento da prática teve início pelo 

reconhecimento da estrutura física da unidade, entrada, salas, 

consultórios e dependências, por meio deste foi possível fazer 

uma análise das principais necessidades contidas na ESF. Na 

ocasião foi constatado que no local não havia nenhuma 

identificação ou orientação sobre os principais riscos existentes 
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aos funcionários e usuários. A partir disso, se chegou ao 

consenso da necessidade de se instituir alguma estratégia, 

visando à segurança dos profissionais e usuários, que se 

encontravam expostos aos riscos ao adentrar a unidade. 

O campo da saúde do trabalhador é definido, no artigo 6º 

da Lei nº 8.080/90 como o conjunto de atividades que, através 

de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, se destina à 

promoção e proteção dos trabalhadores. Visa também à 

recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos decorrentes das condições de 

trabalho, consideradas como atribuições do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (ANUNCIAÇAO et al., 2015). 

Para Monteiro; Silva; Oliveira (2015) o Mapa de Riscos é 

uma ferramenta que auxilia na identificação dos riscos 

químicos, físicos, biológicos, ergonômico e psicológico contidos 

no ambiente de trabalho dos profissionais da saúde. Seu valor 

para a Vigilância em Saúde do Trabalhador é notório, pois pode 

ser empregado como metodologia educativa empregando 

saberes e condutas a fim de promover a segurança de todos os 

envolvidos no processo de trabalho. A identificação dos riscos 

ocupacionais precoce, é uma excelente medida de prevenção 

de doenças e acidentes relacionados ao trabalho, possibilitam 

a diminuição da ocorrência dos acidentes e agravos nos 

serviços de saúde.  

Conforme Silva et al. (2017) A Unidade Básica de Saúde 

(UBS) é um local em que se promove o atendimento à saúde 

das pessoas, no qual é de extrema importância adotar práticas 

e medidas de biossegurança nesse ambiente de trabalho para 

proporcionar a melhoria do serviços e segurança dos 

profissionais e pacientes.  
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Ressalta-se ainda que a biossegurança refere-se à 

qualidade de ser ou estar seguro, preservado, protegido, livre 

de riscos ou de perigo, onde é um processo progressivo, que 

não há conclusão na sua terminologia e deve estar presente em 

todos os locais, incluindo os serviços de Atenção Primária (AP) 

(JUNIOR et al., 2017). 

O risco deve ser indicado através de um círculo cujo 

tamanho indica a intensidade e cuja cor corresponde ao tipo 

identificado, sendo: risco químico representado pela cor 

vermelha; risco físico representado pela cor verde; risco 

biológico marrom; risco ergonômico amarelo e risco psicológico 

pela cor azul. 

 

Figura 1. Classificação dos riscos ocupacionais conforme o tipo 
de agente, cor, riscos e fonte geradora. 

Fonte: Autoria Própria. 2019. 
 

 O grupo dos fatores químicos é constituído por agentes 
ou substâncias químicas. O grupo dos fatores físicos é 
constituído por vibração, radiação ionizante e não ionizante, 
entre outros. O grupo dos fatores biológicos é formado pelos 
vírus, bactérias, entre outros parasitas. O grupo constituído 
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pelos fatores ergonômicos e psicossociais é aquele decorrente 
da organização e gestão do trabalho (SOUZA, 2016). 

A implementação da ação contou com a participação 

efetiva da equipe de profissionais da unidade e dos usuários. 

Foi realizada a escuta qualificada dos profissionais com vistas 

a identificar melhor seus anseios, dificuldades e funções no 

âmbito de trabalho. Na ocasião foi possível observar que 

existiam nítidas divergências entre a realidade do serviço e o 

preconizado na literatura a em relação a como deve ser o 

atendimento à população do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Esse momento possibilitou a identificação das principais 

necessidades dos profissionais para a realização de um 

atendimento seguro à população, com segurança. 

Os acidentes de trabalho no âmbito dos serviços de 

saúde, têm expressiva morbimortalidade, constituindo-se em 

importante problema de saúde pública. No Brasil, agravos 

relacionados ao trabalho representam aproximadamente 25% 

das lesões por causas externas atendidas em serviços de 

emergência e mais de 70% dos benefícios acidentários da 

Previdência Social (MONTEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 2015). 

A troca de informações com Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) durante os encontros também contribuiu de forma 

significativa na decisão de implantar o mapa, uma vez que 

esses profissionais têm convivência direta com os riscos 

presentes no local. 

Os riscos ocupacionais são retratados por circunstâncias 

com potencial de causar um efeito adverso, podendo ser a 

morte, lesão, doenças ao trabalhador, á propriedade ou ao meio 

em que está inserido (ANUNCIAÇAO et al., 2015) 

Para Oliveira Júnior et al. (2015) o mapa de risco permite 

identificar de forma gráfica elementos que possam causar 
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danos laborais a saúde dos trabalhadores, promovendo a 

identificação dos riscos de acordo com cada setor, permitindo o 

entendimento e o reconhecimento crítico das condições de 

trabalho. O seu planejamento e implantação são obrigatórias 

em empresas que possuem a Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA).  

Sua elaboração deve ser em conjunto com os 

trabalhadores de cada setor no intuito de caracterizar melhor os 

principais riscos e obter informações mais fidedignas. A 

elaboração do mapa de risco é um processo organizativo e 

educativo que abre espaços para que as pessoas envolvidas 

reflitam sobre o seu processo de trabalho e aprendam sobre o 

trabalho de toda a equipe (SILVA et al., 2017). 

A necessidade de difusão dos conhecimentos técnicos e 

científicos sobre a biossegurança em serviços de saúde é 

implícita, na qual possibilita a prevenção, redução de danos ao 

meio ambiente e a promoção de atitudes de cuidado para 

consigo e com os demais seres vivos, resultando em uma 

qualidade de vida mais positiva, tanto para os clientes externos, 

quanto para os internos (MARTINS, 2017). 

Durante a busca de informações junto a equipe, 

constatou-se a ausência da CIPA. Tal fato remeteu o grupo para 

a reflexão de que a necessidade de segurança não pode ser 

negligenciada, uma vez que um ambiente seguro é vital para o 

bem-estar de todos. No levantamento da existência de medidas 

preventivas já realizadas no local, também foi verificada a 

ausência da biossegurança como um todo. 

A inspeção de segurança no ambiente de saúde é 

entendida como a procura de riscos comuns já conhecidos na 

teoria, uma vez que o conhecimento teórico facilita a prevenção 
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de acidentes, pois as possíveis soluções já foram estudadas e 

constam em extensa bibliografia (PAIA; PIZZO, 2018). 

O mapa de risco é uma ferramenta estratégica, deve ser 

elaborado em cima da planta baixa da unidade e por meio desta 

identificar os riscos de acordo com os setores e trabalho 

desenvolvido. Seu posicionamento deve ser em local 

estratégico, onde os funcionários e usuários do serviço possam 

visualizá-lo de forma perceptível de modo a identificar os ricos 

existentes no ambiente de trabalho (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 

2015; MONTEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 2015). 

Com base nas informações coletadas, foi proposto junto 

à gestão local da unidade a possibilidade de realizar a 

implantação do mapa, bem como os benefícios ligados a sua 

elaboração e sua importância. Para a realização do mapa é 

necessária a análise sobre a planta baixa do local para um 

melhor reconhecimento da área e perigo existente.  

De posse da planta baixa, foram traçadas metas 

relacionadas à data da implantação, por conseguinte, sala e 

horários pré-estabelecidos com os funcionários, os quais foram 

comunicados antecipadamente de forma a garantir sua 

presença. 

A partir disso teve início a elaboração do mapa, tendo 

como suporte o Anexo IV da NR-05, a qual define que a 

construção de um mapa de risco deve seguir as seguintes 

etapas: 1) conhecimento do processo de trabalho; 2) 

identificação dos riscos existentes no local analisado e 

classificação dos mesmos; 3) identificação das medidas 

preventivas existentes e sua eficácia; 4) identificação dos 

indicadores de saúde; 5) conhecimento dos levantamentos 

ambientais já realizados no local e, por fim, 6) a elaboração do 

mapa de riscos propriamente dito, em cima do layout do local, 
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com o grupo a qual o risco pertence, a intensidade do risco e o 

número de pessoas expostas ao risco (SILVA et al, 2017). 

A elaboração da proposta possibilitou ao grupo de 

estudantes, além da troca de informações com profissionais da 

instituição e das pesquisas sobre o mapeamento dos riscos 

possibilitou, conhecer melhor a realidade de saúde local e 

segurança dos pacientes e todos os colaboradores. 

A realização da prática também contribuiu para agregar 

mais conhecimentos para todos os envolvidos da pesquisa 

sobre os riscos existentes, e suas respectivas prevenções. 

Além disso, foi possível fornecer a equipe de saúde subsídios 

consistentes para a adoção de medidas preventivas para a 

segurança e bem-estar e propor soluções efetivas que evitem 

os riscos à saúde dos envolvidos.  

Para subsidiar ações de planejamento para o controle da 

saúde e segurança nos locais de trabalho é necessário a 

valorização dos conhecimentos prévios e da experiência dos 

trabalhadores dos serviços, levantar as informações por grupos 

homogêneos de trabalhadores e validar as informações 

coletadas. Estes requisitos supracitados facilitam no 

planejamento e elaboração do Mapa de Risco que centraliza a 

participação dos trabalhadores em sua elaboração e incentiva 

os mesmos a buscarem em equipe por medidas de prevenção 

de riscos, segundo. (MONTEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 2015). 

O trabalho com práticas educativas de promoção da 

saúde e a qualificação profissional são consideradas como 

importantes estratégias para reorientação de práticas para a 

melhoria da dos serviços prestados à comunidade (PAIA; 

PIZZO, 2018). 

 



IMPLANTAÇÃO DO MAPA DE RISCO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM 

NATAL/RN: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

538 
 

Figura 2. Mapa de Risco elaborado de uma Unidade Básica de 

Saúde do município de Natal/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 2019. 

A partir da construção do mapa percebeu-se a 

necessidade do planejamento de ações que visem à redução 

destes agravos. Também se observou que a prática servirá 

futuramente para promover o fortalecimento do vínculo entre os 

profissionais da instituição, uma vez que eles terão que se 

reunir periodicamente para o monitoramento constante do 

trabalho desenvolvido. 

Os discentes ficaram responsáveis também em 

promover a sensibilização dos profissionais sobre os riscos 

presentes na unidade e a sua prevenção. 

O mapa de riscos, juntamente com a sensibilização da 

equipe multiprofissional, visa propiciar que os riscos de 

acidentes de trabalho sejam minimizados, principalmente na 
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unidade de saúde cenário deste relato, que concentra um maior 

aporte de risco biológico. 

É de suma importância que os trabalhadores participem 

de todo o processo que envolve a realização do mapa de riscos, 

desde sua elaboração, à execução como instrumento de 

prevenção, e à continuação às ações de segurança (RIZZON; 

NODARI; REIS, 2015). 

Para Fortes (2017), é totalmente ineficaz e improdutivo a 

implantação do mapa de risco nos locais necessários 

estabelecidos por lei, se os trabalhadores não sabem interpretá-

lo ou não reconhecem seu valor enquanto um mecanismo de 

controle eficaz dos riscos. 

Os profissionais de saúde estão expostos diariamente a 

múltiplos riscos em seu ambiente de trabalho, sujeitos à 

contaminação com agentes biológicos, o que poderá acarretar 

doenças infecciosas e comprometer sua saúde e saúde dos 

clientes. Por este motivo, geram-se encargos até mesmo para 

a instituição em que geram seus serviços. Por isso, torna-se 

necessário a elaboração de um mapa de risco do local de 

trabalho para conhecimento de todos os profissionais de saúde 

sobre os diversos fatores de risco, contribuindo assim para a 

prevenção e minimização dos acidentes ocupacionais, e, 

consequentemente a melhoria da qualidade de vida e bem estar 

físico (ARCANJO; CHRISTOVAM; BRAGA, 2017). 

Ressalta-se que durante a realização da prática, foram 

evidenciadas algumas dificuldades no processo de trabalho da 

unidade, tais como: desorganização no fluxo da unidade no 

atendimento aos usuários, dificuldade da equipe em reconhecer 

os riscos que podem gerar agravos à saúde de todos que 

frequentam o local, relação divergente entre os profissionais, 

execução das atividades de forma individualizada e 
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fragmentada, falta de qualificação do gestor local na área da 

saúde, o que por algumas vezes dificultou a percurso 

metodológico do trabalho. 

Para Silva; Tavares (2016), a implementação de 

atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças não 

são tão mais atribuídas às equipes, evidenciando desta forma 

o modelo do gerencialismo com retomada de ações 

verticalizadas, centradas no assistencialismo. Desta forma, 

gera ações pouco integradas ao processo de trabalho e diminui 

o grau de autonomia profissional. Percebe-se, com isso, 

fragilização de um dos fundamentos da Atenção Primária à 

Saúde (APS), que é a vinculação entre equipe, gerando 

influência direta sobre a forma holística do cuidado.  

Após sua finalização, o mapa de riscos foi exposto no 

corredor principal da unidade, próximo à entrada, com o objetivo 

de orientar sobre os principais riscos no ambiente deforma 

concisa e eficiente. 

  

CONCLUSÃO 

 

A partir do estudo foi possível perceber que o mapa de 

riscos possui o papel de evitar a ocorrência dos acidentes e 

garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas nos 

ambientes de saúde, sendo indispensável a sua elaboração 

visando a prevenção de possíveis contaminações e acidentes 

nos serviços de saúde.  

Percebe-se que a implantação do mapa de riscos na 

unidade foi eficaz, uma vez que os trabalhadores participaram 

de forma efetiva da sua construção e instalação. Seus 

benefícios são notórios para a organização e ampliação do 

leque de possibilidades referentes à segurança dos 
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profissionais e usuários. Para além disso, a intervenção 

proposta se caracteriza como uma ferramenta relevante para a 

gestão da assistência à saúde na ESF, o que a situa como 

potencializadora de melhorias nessa gestão e no cuidado 

prestado aos clientes. 

O estudo possibilitou aos autores conhecer na prática, a 

rotina administrativa dos serviços de uma unidade de ESF, 

como também o trabalho administrativo e assistencial exercido 

por cada profissional, além de contribuir efetivamente para a 

padronização de procedimentos para a segurança de todos os 

envolvidos no âmbito do trabalho.  

Vale ressaltar, a importância de novas pesquisas e ações 

que envolvam a biossegurança nos campos de estágios, uma 

vez que pacientes e profissionais dos serviços de saúde, estão 

constantemente sujeitos à riscos e acidentes laborais. 

A falta de conhecimento das normas e fiscalização a 

respeito da implantação do mapa de riscos impõe certa 

fragilidade ao ambiente de trabalho deixando a equipe e 

pacientes suscetíveis aos agravos relacionados a saúde. Tal 

fato impede a constatação de possíveis danos ocupacionais 

que poderiam ser utilizados na implantação de ações de 

prevenção e promoção da saúde. 

Por fim, conclui-se que ações que possibilitem aliar a 

teoria a prática contribuem de forma decisiva para a formação 

do pensamento crítico e reflexivo dos estudantes, tornando-os 

capazes de propor ações que impactem positivamente na 

qualidade de vida dos cidadãos. 
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RESUMO: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são 
locais de referência para o tratamento em saúde mental, 
atuando na promoção da assistência humanizada a usuários 
em transtorno mental intenso. Essa forma de cuidado é 
viabilizada pela prestação de serviços clínicos e ações 
ofertadas nesses estabelecimentos. Nesse sentido, o presente 
estudo teve por objetivo traçar o perfil sociodemográfico dos 
usuários atendidos no CAPS III Gutemberg Botelho e no CAPS 
III Caminhar durante o ano de 2017. Foram analisados 164 
prontuários de usuários que deram entrada nos serviços de dois 
CAPS III no ano de 2017, sendo 89 e 73, respectivamente, mas 
foram excluídos 2 por ausência de idade, totalizando uma 
amostra de 162. Dessa forma, 49,4% dos usuários eram do 
gênero feminino, entre 36 e 59 anos (64,2%), solteiros (58,0%) 
com  renda de até 1 salário mínimo (40,7%), 41,9% dos 
prontuários não continham informações sobre a renda e 14,8% 
dos indivíduos eram aposentados. Quanto aos hábitos dos 
usuários, 74,3% não fumavam, 93,2% não bebiam e 96,9% não 
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utilizavam drogas ilícitas. Além disso, 50,60% residiam na 
região sul de João Pessoa e 47,6% chegaram aos CAPS por 
encaminhamento de Instituições de Assistência à Saúde 
Mental. Assim, a relevância deste estudo epidemiológico,  
justifica-se por sua contribuição para o desenvolvimento de 
políticas públicas ao público assistido. 
Palavras-chave: Saúde mental. Epidemiologia. Centro de 

atenção psicossocial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são locais 

de referência que promovem saúde aos indivíduos acometidos 

de transtornos mentais, psicoses, neuroses, problemas 

psíquicos decorrentes do uso prejudicial de substâncias 

químicas e demais casos persistentes de saúde mental. Os 

CAPS fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

que segundo a Portaria 3.088/2011 relata a necessidade de ter 

uma rede de serviços à saúde mental organizada (BRASIL, 

2011; VANZELA; PEGORARO, 2018). 

Antes da década de 1970, os indivíduos que eram 

acometidos de transtornos mentais eram tratados com descaso, 

sofrendo violência nos manicômios e hospitais psiquiátricos. A 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, nos anos 1980, foi um processo 

social e político em que houve uma reformulação na defesa da 

saúde coletiva, e, principalmente como uma luta em prol de 

mudanças pelos direitos de usuários psiquiátricos, levando a 

redução dos leitos psiquiátricos e em seguida a implantação 

dos CAPS (BRASIL, 2005; PITTA; COUTINHO; ROCHA, 2015). 

Em março de 1986 houve a inauguração do primeiro CAPS do 

Brasil, o Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da 
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Rocha Cerqueira, localizado na cidade de São Paulo, que 

surgiu como forma de denunciar o estado precário dos hospitais 

psiquiátricos (BRASIL, 2004). 

A Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002 

regulamentou os NAPS, CAPS e CERSAMs (Centros de 

Referência em Saúde Mental) como parte integral do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para que agissem como protagonistas 

na inclusão social dos usuários e de suas famílias, a fim de 

evitar internações e proporcionar a reinserção e reabilitação 

psicossocial por meio de seus direitos (BRASIL, 2004). 

Além disso, os CAPS passaram a ser divididos por 

tipologias em todo o território nacional, e são eles os CAPS I, 

CAPS II, CAPS III, CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas), e o CAPS i (infância e adolescência) (COSTA; 

CORREA; SILVA, 2015). Desse modo, os CAPS atuam em 

diferentes territórios de referência, fazendo um trabalho em 

parceria com as unidades de atenção básica, serviços 

ambulatoriais, emergenciais, hospitais, bem como residências 

terapêuticas, no intuito de prestar serviços de atenção e apoio 

a indivíduos com transtornos mentais persistentes (COSTA; 

CORREA; SILVA, 2015). 

Na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, há 

quatro CAPS, que funcionam dentro dos padrões estabelecidos 

pela Política Nacional de Saúde Mental. A Rede é constituída 

pelo CAPS I- Cirandar; CAPS AD- David Capistrano; CAPS 

Caminhar; CAPS Gutemberg Botelho. Além disso, há também 

duas Residências Terapêuticas, leitos de internação 

psiquiátrica que estão interligados à Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), e um Pronto Atendimento em Saúde 

Mental (PASM) (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 
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PESSOA, 2018). No município de João Pessoa, também há um 

CAPS tipo lll, para dependentes de álcool e outras drogas, 

porém sob gestão da Política Estadual de Saúde Mental. 

Dentre as doenças que são atendidas nos CAPS estão 

incluídas, os transtornos mentais graves, moderados e crônicos 

do tipo: Esquizofrênias, transtorno Afetivo bipolar, transtornos 

depressivos graves e os transtornos de Personalidades.  Todos 

são tratados em situações mais críticas, no qual é necessário 

utilizar antipsicóticos e outros medicamentos associados por 

longos períodos de modo contínuo (BOGO, 2018).  

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

cada quatro pessoas, uma sofre com transtorno mental. No 

Brasil, cerca de 47.500.000 de indivíduos sofrem ou ainda 

sofrerá de transtornos mentais, o que diz a respeito de 12% da 

carga global de doenças (PITTA; COUTINHO; ROCHA, 2015; 

BONADIMAN et al., 2017). 

O tratamento dos transtornos mentais contempla 

terapias farmacológicas e não farmacológicas que por muitas 

vezes se complementam. A terapia não farmacológica inclui a 

psicoterapia, fototerapia, mudanças no estilo de vida, entre 

outros. Ao passo que o tratamento farmacológico envolve o uso 

de fármacos pertencentes à variadas classes medicamentosas, 

dentre elas têm-se os antidepressivos, ansiolíticos e os 

antipsicóticos (BRASIL, 2004; VANZELA; PEGORARO, 2018).  

Atualmente, o foco está no cuidado individualizado, 

levando em consideração as necessidades e particularidades 

de cada usuário no contexto em que ele está inserido. O 

cuidado em saúde se externa, transformando o ambiente do 

CAPS em um ambiente que promove vida. No entanto, os 

investimentos para as demandas do cuidado e do tratamento 
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dessas condições clínicas ainda são poucos, o que resulta na 

transgressão dos direitos humanos e ineficácia na recuperação 

desses indivíduos (PITTA; COUTINHO; ROCHA, 2015). 

Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo traçar 

o perfil sociodemográfico dos usuários que deram entrada em 

dois CAPS III do município de João Pessoa durante o ano de 

2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo documental, descritivo, do tipo 

transversal e de natureza quantitativa. O universo consistiu em 

todos os prontuários de A a Z dos usuários que deram entrada 

no serviço no Centro de Atenção Psicossocial III Gutemberg 

Botelho (localizado no Bairro dos Estados) e no Centro de 

Atenção Psicossocial III Caminhar (localizado no bairro dos 

Bancários) durante todo o ano de 2017, no município de João 

Pessoa.   

Tendo em vista que o número de prontuários disponíveis 

de usuários que deram entrada no ano de 2017 era baixo, pois 

muitos dos usuários já haviam recebido alta ou tinham sido 

transferidos para outro CAPS, optou-se por não realizar cálculo 

amostral. Sendo assim, o número da amostra compreendeu o 

valor total do universo. 

A coleta de dados foi realizada por meio da análise dos 

prontuários e prescrições dos usuários que deram entrada nos 

CAPS no período de 2017. Para a coleta e análise de dados 

nos prontuários e prescrições foi elaborado pelo pesquisador 

um formulário semiestruturado. 
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O critério de inclusão foi usuários maiores ou iguais de 

18 anos que deram entrada no Centro de Atenção Psicossocial 

III Gutemberg Botelho e no Centro de Atenção Psicossocial III 

Caminhar no ano de 2017.  

Dessa forma, foram encontrados ao todo 164 prontuários 

de usuários que deram entrada nos serviços do Centro de 

Atenção Psicossocial III Gutemberg Botelho e no Centro de 

Atenção Psicossocial III Caminhar no ano de 2017, sendo 89 e 

73 em cada um, respectivamente. No entanto, dois prontuários 

não continham informações sobre a idade, sendo necessário 

excluí-los da amostra devido o critério de inclusão, logo, a 

amostra passou a contabilizar 162 prontuários. 

Os dados objetivos foram sumarizados por análise 

descritiva e percentual por meio do programa estatístico SPSS 

(Statistical Program for Social Science) versão 20.0. Os dados 

das questões subjetivas foram avaliados com base em 

referências na literatura, quando havia, e apresentados na 

forma de tabelas. A confecção do gráficos e tabelas foi 

realizada por meio do programa Microsoft Office Excel versão 

2013. 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisas do Centro de Ciências Médicas da Universidade 

Federal da Paraíba e aprovada sob o Parecer nº CAAE 

03506918.9.0000.8069 e Protocolo nº 3.057.848/2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os CAPS, atualmente, têm sido referência em relação ao 

tratamento em saúde mental, sendo responsáveis pela 

promoção da assistência humanizada a usuários em sofrimento 
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psíquico intenso. Isso se dá por meio de prestação de serviços 

clínicos singulares e ações ofertadas nesses estabelecimentos 

(BOGO, 2018). Na cidade de João Pessoa existe o Centro de 

Atenção Psicossocial III Gutemberg Botelho e no Centro de 

Atenção Psicossocial III Caminhar, os quais foram objetos de 

estudo para a presente pesquisa. Dessa forma, foram 

analisados 162 prontuários, sendo 89 do CAPS III Gutemberg 

Botelho e 73 do CAPS Caminhar. 

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos usuários que deram 

entrada no CAPS III Gutemberg Botelho e CAPS Caminhar no 

ano de 2017, João Pessoa-PB. 

Variáveis sociodemográficas  n % 

Gênero   
Feminino 80 49,4 

Masculino 
Não informado 

79 
3 

48,8 
1,9 

Idade   
18 a 35 anos 44 27,1 
36 a 59 anos 104 64,2 
Maior que 59 anos 14 8,6 

Estado civil    
Solteiro 94 58,0 
Casado 27 16,7 
Divorciado 
Viúvo 
União estável 
Não informado 

21 
6 
5 
9 

13,0 
3,7 
3,1 
5,6 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Em relação ao gênero dos usuários, constatou-se que 

49,4% (n=80) eram do gênero feminino, sendo 48,8% (n=79) do 

gênero masculino e 1,9% (n=3) não continha a informação nos 

prontuários, conforme descrito na tabela 1.  
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Em um estudo realizado por Gomes e Belletini (2013) 

com 208 prontuários no CAPS, no município de Orleans em 

Santa Catarina, foi verificado que 65% dos usuários eram do 

gênero feminino. Dessa forma, o presente estudo corrobora 

com os dados apresentados por estes autores, tendo em vista 

que há prevalência desse gênero no CAPS.  

 O fato de ter mais usuárias mulheres nos CAPS pode 

estar relacionado às suas constantes alterações hormonais, 

jornada dupla de trabalho, além de trabalharem em seus lares, 

o que acaba culminando em uma maior vulnerabilidade ao 

adoecimento psíquico (SANTOS et al., 2013). Além disso, a 

literatura relata que nos programas da Atenção Básica voltados 

para doenças crônicas, homens e jovens apresentam uma 

menor adesão aos tratamentos e permanência em serviços de 

saúde (MENGUE et al., 2016).    

Quanto à faixa etária, observou-se que 27,1% (n=44 

tinha entre 18 a 35, 64,2% (n=104) entre 36 a 59 anos, 8,6% 

(n=14) acima de 59 anos, como descrito na tabela 1. 

Um estudo realizado por Santos (2016) com 115 

usuários do CAPS Dr. Julio Strubing Muller Neto em Cuiabá, 

verificou que 47,0% (n=54) do usuários tinham entre 41 a 60 

anos, tornando o presente estudo semelhante ao encontrado na 

literatura, apesar da categorização do intervalo de idade ser 

diferente da atual pesquisa. 

A faixa etária mais prevalente ter se dado entre 36 a 59 

anos pode ser justificada pelo fato de muitas vezes os usuários 

só procurarem o serviço do CAPS depois de agravamentos e 

não no início das primeiras manifestações clínicas. 

Em relação ao estado civil dos usuários, pôde-se 

observar que 58,0% (n=94) são solteiros, sendo estes a 
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maioria, enquanto 16,7% (n=27) são casados, 13,0% (n=21) 

são divorciados, 3,7% (n=6) são viúvos, 3,1% (n=5) estão em 

uma união estável e 5,6% (n=9) não continha informações nos 

prontuários, assim como descrito na tabela 1. 

O presente estudo corrobora com o estudo feito por 

Borba e colaboradores (2017) com 300 usuários de dois CAPS 

do município de Curitiba, no qual 44,7% (n=134) também eram 

solteiros. Isso pode estar relacionado ao fato de que pessoas 

que são acometidas com doenças psíquicas possuem mais 

dificuldades em seus relacionamentos afetivos. A condição dos 

usuários em seu estado doente interfere negativamente em 

suas vidas sociais, o que afeta diretamente em seus 

relacionamentos amorosos (COSTA et al., 2015). 

 

Tabela 2. Perfil econômico dos usuários que deram entrada no 
CAPS III Gutemberg Botelho e CAPS Caminhar no ano de 
2017. 

Variáveis econômicas n % 

Renda   

Até 1 salário mínimo 
Até 2 salário mínimo 

66 
30 

40,7 
18,5 

Acima de 2 salários mínimos 24 14,8 
Não informado 42 25,9 
Origem da renda 

Aposentadoria 
Auxílio-Doença 
Benefício de Prestação Continuada 
Bolsa família 
Não informado 
Pensionista 
Próprio emprego 

 
24 
6 

18 
9 

84 
4 

17 

 
14,8 
3,7 

11,1 
5,6 

51,9 
2,5 

10,5 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Quanto à renda, 40,9% (n=67) ganham até 1 salário 

mínimo, 18,3% (n=30) ganham até 2 salários mínimos, apenas 
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15,2% (n=25) ganham acima de 2 salários mínimos e 25,6% 

(n=42) dos prontuários não continham informações. 

 Um estudo realizado por Barroso e colaboradores (2018) 

no CAPS AD, no município de Aracaju-Sergipe, com 142 

usuários verificou que 58,4% (n=83) ganhavam até 1 salário 

mínimo, deixando evidente que os resultados encontrados no 

presente estudo se assemelham. 

 O censo de 2010 de João Pessoa afirma que 32,43% da 

população tem renda inferior a um salário mínimo (BRASIL, 

2010). Isso também justifica o fato de a maioria dos usuários 

terem a renda de até um salário mínimo. 

 Alguns estudos têm avaliado que os valores da renda 

interferem em doenças mentais, pois o status social traz 

segurança, devido a sua situação sócio-econômica, levando a 

uma maior possibilidade de bem estar (COSTA et al., 2015). 

Desse modo, a baixa renda pode ser um fator desencadeador 

de estresses e insegurança, deixando os indivíduos mais 

susceptíveis a transtornos mentais. 

 No que se diz a respeito da origem da renda, mais da 

metade dos usuários, 51,8% (n=85) dos prontuários não 

possuíam essa informação, o que prejudica a qualidade e 

precisão do resultado da pesquisa, no entanto, 14,6% (n=24) 

tinham a renda proveniente de sua aposentadoria. Além disso, 

11,0% (n=18) tinham renda advinda do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e 10,4% (n=17) do seu próprio emprego, 

5,5% (n=9) da Bolsa Família, 3,7% (n=6) do auxílio doença e 

3,0% (n=5) são Pensionistas. 

Em um estudo realizado por Assunção, Lima e 

Guimarães (2017) com 2.475 adultos internados em 26 

instituições brasileiras de saúde mental (15 Centros de 
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Atendimento Psicossocial e 11 hospitais) observou que apenas 

57,5% (n=881) tinha a renda originada do benefício ou 

aposentadoria por problema de saúde. 

 A indisponibilidade da informação da renda prevaleceu, 

o que abre um viés para a discussão dos dados. Todavia, o fato 

de 14,6% dos usuários serem aposentados pode estar 

relacionado a 8,6% do total terem acima de 60 anos, bem como 

outros indivíduos conseguirem sua aposentadoria antes dos 60 

anos devido ao tempo de serviço. 

 Além disso, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

foi o segundo mais prevalente entre os prontuários que tinham 

informações sobre a origem da renda. O BPC, instituído pela 

Constituição de 1988, art. 203 é considerado uma estratégia de 

proteção social garantindo um salário mínimo aos idosos e às 

pessoas com deficiência que sejam extremamente pobres 

(JACCOUD; MESQUITA; PAIVA, 2017). Sabendo que a renda 

dos usuários da presente pesquisa é baixa e suas condições 

clínicas lhes permitem se enquadrar nos critérios para se ter o 

BPC, muitos recorrem a essa alternativa. 

 Um dado relevante é o fato de 10,4% (n=17) dos usuários 

ainda terem sua renda advinda do seu próprio emprego. Apesar 

das limitações que os transtornos mentais trazem ao indivíduo, 

o CAPS tem por objetivo proporcionar uma melhor qualidade de 

vida, oferecendo tratamento não-farmacológico, como as 

oficinas que disponibilizam, bem como o tratamento 

farmacológico, de forma que os seus usuários estejam inseridos 

na sociedade exercendo seu papel de cidadão. 

 Uma outra alternativa procurada por pessoas que 

tenham doenças psíquicas é o Auxílio-Doença, que consiste em 

um benefício disponibilizado ao indivíduo que passe por uma 
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perícia médica comprovando a sua doença e incapacidade de 

estar em um ambiente de trabalho (BRASIL, 2018).  

 

Figura 1. Distribuição percentual quanto ao grau de instrução 
dos usuários que deram entrada no CAPS III Gutemberg 
Botelho e CAPS Caminhar no ano de 2017. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

 A Figura 1 diz a respeito do grau de instrução dos 

usuários dos CAPS, 28,4% (n=46) compreende a quantidade 

de indivíduos que não tem Ensino Fundamental completo, 

seguido dele, 41 usuários tiveram ao menos o Ensino médio 

completo (25,3%).  

 Assim como na presente pesquisa, um estudo realizado 

por Costa e colaboradores (2015), com 35 prontuários de um 

CAPS em Fortaleza-Ceará, verificou que 42,86% (n=15) dos 

seus usuários só tinham o ensino fundamental incompleto. 
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 Estudos têm mostrado a relação entre o baixo nível de 

escolaridade e os transtornos mentais, que acontecem 

geralmente em indivíduos que tenham ensino fundamental 

incompleto, além de demonstrarem que quanto menor o grau 

de escolaridade a probabilidade de se ter transtornos mentais 

aumentam de forma inversamente proporcional (COSTA et al., 

2015). 

 Ademais, observa-se que o nível técnico e superior não 

foi muito incidente, pressupondo também que o baixo nível de 

escolaridade interfere na interação social, dificultando a 

inserção em diferentes ambientes, abalando o psicológico e 

agravando as condições clínicas dos indivíduos acometidos. 

 

Tabela 3. Distribuição dos usuários que deram entrada no 
CAPS III Gutemberg Botelho e CAPS Caminhar no ano de 2017 
em relação aos hábitos de vida, João Pessoa-PB 

Hábitos de vida  n % 

Fuma   
Sim 
Não 

40 
122 

24,7 
75,3 

Bebe    
Sim 11 6,8 
Não 151 93,2 
Drogas ilícitas 

Sim 
Não 

 
5 

157 

 
3,1 

96,9 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

 Ao analisar os hábitos de vida dos usuários do CAPS, 

observou-se que alguns fumavam, bebiam e utilizavam drogas 

ilícitas. Nesse sentido, verificou-se que 24,7% (n=40) tinham o 

hábito de fumar, enquanto 75,3% (n=122) não tinham, como 

demonstrado na tabela 3.  
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 Semelhantemente, um estudo realizado por Paula (2010) 

com 90 usuários de um CAPS de Florianópolis, verificou que 

20% deles tinham o hábito de fumar.  

Estudos têm demonstrado que o hábito de fumar tem 

interferência no humor, estado cognitivo e na ansiedade, e que 

a abstinência pode piorar em suas condições clínicas. Ademais, 

sabendo que fumar aumenta o risco de mortalidade, quando 

atrelados aos transtornos mentais esse risco pode ser 

aumentado, além de amenizar a eficácia terapêutica e 

aumentar os efeitos adversos dos psicotrópicos (AMORIM, et 

al., 2019). 

 O cigarro tem em média 4720 substâncias tóxicas e o 

seu uso está associado a cerca de 50 doenças, entre elas as 

doenças crônicas não-transmissíveis. Apesar de todas as 

campanhas contra o hábito do fumar, o tabagismo ainda é 

responsável por cerca de seis milhões de mortes anualmente a 

nível mundial, 200 mil no Brasil. No ano de 2018, o Ministério 

da Saúde (MS) verificou que 11,5% da população paraibana é 

fumante e 427 mortes também foram ocasionadas devido a 

esse hábito (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 

2018). 

  Além disso, 6,8% (n=11) tem o hábito de beber, 

enquanto 93,2% (n=151) não bebem e 3,1% (n=5) utilizam 

drogas ilícitas, enquanto 96,9% (n=157) não as utilizam. 

 Um estudo realizado por Kochenborger e Cetolin (2018) 

com 30 usuários do CAPS I de São Miguel do Oeste/SC 

constatou que 43,3% (n= 13) dos usuários faziam uso do álcool, 

além de 16,6% (n=5) utilizavam maconha e cocaína. Dessa 

forma, é possível observar que o uso do álcool e drogas é uma 

prática recorrente entre usuários do CAPS. 
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O álcool age no sistema nervoso central (SNC) se 

ligando a receptores dopaminérgicos por meio de sinapses 

químicas. Quando ele está diante de uma grande quantidade 

de álcool há uma alteração no neurotransmissor ácido γ-

aminobutírico (GABA), levando a uma inibição das atividades 

das células nervosas e receptores excitatórios de glutamato, 

deprimindo todo o SNC (REIS et al., 2014; BRITO; 2015). 

 A literatura relata que muitos transtornos mentais são 

desencadeados ou enfatizados com o álcool. A esquizofrenia, 

transtorno de humor, transtorno bipolar, depressão são 

doenças que sofrem influência da dependência ao álcool. 

(BRITO, 2015). Nesse sentido, o estudo revela que os 

indivíduos com transtornos mentais podem ter suas condições 

clínicas agravadas devido aos seus hábitos de vida.  

No município de João Pessoa há dois CAPS AD que 

atendem especificamente portadores de transtornos mentais 

decorrentes do uso e dependência do álcool e outras drogas. 

Sendo assim, acredita-se que o fato de não terem muitos 

usuários que possuam o hábito de beber, fumar e utilizar drogas 

ilícitas esteja associada ao fato de que na cidade tenham CAPS 

que atendam especificamente a esse grupo de pessoas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2018).  

Quanto aos bairros de procedência, optou-se por dividir 

de acordo com as regiões do município de João Pessoa 

disponibilizadas no site da prefeitura. Na Zona Norte (n=25) 

encontram-se os bairros de Torre, Treze de Maio, Centro, 

Mandacaru, Roger, Bairro dos Ipês, Padre Zé e Pedro Gondim.  
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Figura 2. Distribuição quanto ao bairro de procedência dos 
usuários que deram entrada no CAPS III Gutemberg Botelho e 
CAPS Caminhar no ano de 2017, João Pessoa-PB. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Na Zona Leste (n=22) estão localizados os bairros de 

Aeroclube, Castelo Branco, Jardim Oceania, Portal do Sol, 

Manaíra, São José, Altiplano, Tambauzinho e Bessa. Ao passo 

que na Zona Oeste (n=30) estão os bairros Rangel, Alto do 

Mateus, Cruz das Armas, Ilha do Bispo, Bairro dos Novais, 

Jaguaribe, Oitizeiro, Jardim Veneza e Jardim Planalto. 

Por fim, na Zona Sul está situado os bairros de 

Mangabeira, Valentina, Bancários, José Américo, Muçumagro, 

João Paulo, Paratibe, Gramame, Colinas, Funcionários, Grotão, 

Cristo, Boa Esperança, Jardim São Paulo, Bairro dos Estados, 

Bairro das Indústrias e Costa e Silva. 

 A zona sul se configurou como a região que mais tinha 

usuários, representando 50,6% (n=82).  Segundo o site da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa a zona sul é a região mais 

populosa, compreendendo 38,47% (n= 229566) de todos os 

seus habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 

PESSOA, 2009).  
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 Na zona sul, os bairros que mais prevaleceram foram 

Mangabeira, totalizando 14,8% (n=24), o bairro do Valentina 

com 7,4% (n=12) e os Bancários, representando 4,9% (n=8).  

 Segundo um senso realizado no ano de 2009 com os 

bairros de João Pessoa, foi constatado que os bairros mais 

populosos da região sul de João Pessoa é o bairro de 

Mangabeira seguindo do Valentina. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2009). 

 Desde a década de 1960 que a cidade de João Pessoa 

passou pelo processo de construção de espaços urbanos 

periféricos, que levaram a um grande acúmulo populacional, 

influenciando no processo de urbanização, social e cultural. 

Deste modo se deu forma ao bairro com a maior população da 

Paraíba, o bairro de Mangabeira (RODRIGUES, 2016).  

 Na análise do mapa de pacientes por bairros, é possível 

observar que os bairros que mais tinham usuários acometidos 

com transtornos mentais residiam em bairros periféricos, o que 

pode estar relacionado às suas condições financeiras, que os 

levam a insegurança, bem como residir em bairros que são 

considerados mais vulneráveis e perigosos pode interferir 

negativamente na saúde mental dos indivíduos.  
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Figura 3. Distribuição quanto à origem dos encaminhamentos 
dos usuários que deram entrada no CAPS III Gutemberg 
Botelho e CAPS Caminhar no ano de 2017, João Pessoa-PB 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

Os usuários geralmente chegam aos CAPS após um 

encaminhamento. No entanto, 32,1% (n=52) chegaram aos 

CAPS por meio de demanda espontânea. Dentre os que 

chegaram ao serviço por meio de encaminhamentos, em sua 

maioria foi após a ida em instituições de assistência à saúde 

mental, a exemplo do Instituto de Psiquiatria da Paraíba (IPP), 

Pronto Atendimento em Saúde Mental (PASM), Centro de 

Assistência Integral a Saúde (CAIS), outro Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, 

o que representou na presente pesquisa 47,6% (n=77), como 

demonstrado na figura 3. 

 Um estudo realizado por Costa e colaboradores (2015) 

com 35 prontuários do CAPS da Secretaria Executiva Regional 

VI do município de Fortaleza-Ceará, constatou que 48,57% 

(n=17) dos usuários vieram encaminhados do Hospital Público 

Mental do Ceará, o que assemelha-se a presente pesquisa, 
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tendo em vista que os encaminhamentos mais recorrentes eram 

oriundos de instituições específicas de assistência à saúde 

mental. 

 Um outro estudo realizado por Santos e colaboradores 

(2013) com 168 usuários em acompanhamento efetivo no 

CAPS de Maceió-AL, verificou que 60,0% (n=99) chegaram ao 

CAPS por meio de uma demanda espontânea. 

  Geralmente a demanda acontece de forma espontânea, 

quando os usuários passam por alguma piora que os levam a 

surtos, se configurando como caráter de urgência. Por este 

motivo, há uma incidência nesse tipo de entrada no serviço, já 

que acontece corriqueiramente, geralmente sendo 

acompanhados por familiares ou conhecidos.  

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo delineou o perfil sociodemográgico 

dos usuários que deram entrada no Centro de Atenção 

Psicossocial III Gutemberg Botelho e no Centro de Atenção 

Psicossocial III Caminhar durante o ano de 2017.  

Nesse sentido, observou-se que em sua grande maioria 

eram usuários do gênero feminino, solteiro(a), com idade entre 

36 a 59 anos, com renda de até um salário mínimo e que apesar 

da grande maioria dos prontuários não conter informações 

acerca da origem da renda, os que vinham a ter, informavam 

que eram advindas da aposentadoria. Também foi possível 

identificar que a maioria dos usuários só tinham até o Ensino 

Fundamental Incompleto como grau de instrução, o que 

demonstra o baixo nível de grau de escolaridade.  
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Além disso, foi possível verificar que poucos faziam uso 

de tabaco, bebidas alcoolicas e drogas ilícitas, tendo em vista 

que o CAPS onde foi realizada a pesquisa não foi do tipo Álcool 

e Drogas e o município de João Pessoa há dois espaços 

específicos para indivíduos que são acometidos por transtornos 

mentais decorrentes de drogas llícitas e ilícitas.  

 Por fim, também verificou-se que a maioria dos usuários 

moravam na região sul do município de João Pessoa que é a 

área que contém os bairros mais populosos e periféricos da 

cidade, sendo o bairro de Mangabeira o mais incidente. 

Ademais, a maioria desses usuários deram entrada no CAPS 

por meio de um encaminhamento feito por alguma Instituição 

de Assistência à Saúde Mental, a exemplo do Instituto de 

Psiquiatria da Paraíba (IPP), Pronto Atendimento em Saúde 

Mental (PASM), Centro de Assistência Integral a Saúde (CAIS), 

outro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Complexo 

Psiquiátrico Juliano Moreira. 

 Deste modo, ressalta-se a relevância do presente 

estudo, uma vez que este pode subsidiar o desenvolvimento de 

políticas públicas para os CAPS de João Pessoa, mediante aos 

dados epidemiológicos levantados, de forma que haja uma 

prestação de serviço cada vez mais humanizado com o foco no 

indivíduo e sua reinserção na sociedade. Ademais, observa-se 

poucos estudos atualizados que tratem acerca do perfil 

sociodemográfico dos CAPS, demonstrando a relevância da 

atual pesquisa. 
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RESUMO: As doenças inflamatórias intestinais (DII) são 
enfermidades crônicas que reduzem a qualidade e expectativa 
de vida do portador, destacando-se como um problema de 
saúde pública. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os 
aspectos clínicos dos portadores de doenças inflamatórias 
intestinais, atendidos no ambulatório de Gastroenterologia do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley em João Pessoa–PB. A 
amostra compreendeu 31 usuários maiores de 18 anos e com 
o diagnóstico confirmado para doenças inflamatórias 
intestinais. Entre as DII, a mais prevalente foi a colite ulcerativa 
(54,3%), com acometimento pancolite (42,1%), em recidiva 
(57%), sintomáticos (65,7%), sem internações (22,9%) e sem 
cirurgias (85,7%). A manifestação clínica mais frequente foi a 
evacuação pastosa/líquida (17,7%) e a manifestação 
extraintestinal predominante foi a fístula perianal (22,7%).  A 
comorbidade mais evidenciada foi a hipertensão arterial 
(18,3%) e a classe terapêutica mais usada no tratamento das 
comorbidades foram os anti-hipertensivos (23,5%). Os 
portadores deste estudo apresentaram características clínicas 
semelhantes a outros estudos realizados no Brasil. 
Palavras-chave: Doença Inflamatória Intestinal. Doença de 

Crohn. Colite Ulcerativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As doenças inflamatórias intestinais são distúrbios do trato 

gastrointestinal de relevância clínica, sendo considerado o 

segundo tipo mais comum de enfermidades inflamatórias no 

mundo. Entre as DII tem-se a  doença de Crohn (DC) e a Colite 

Ulcerativa (CU) (FONSECA; FERREIRA; RODRIGUES, 2016). 

Ambas assemelham-se quanto a cronicidade, com períodos 

alternantes de remissão e intensificação, diminuindo 

significativamente a qualidade de vida dos portadores 

(WALLACE et al., 2014). 

 Essas doenças divergem em alguns aspectos. A DC é uma 

inflamação transmural e descontínua que pode acometer 

qualquer segmento do trato gastrointestinal. Já a CU 

caracteriza-se por um processo inflamatório contínuo e limitado 

a mucosa do reto e cólon. Apresentam manifestações clínicas 

semelhantes que compreendem a dor abdominal, diarreia 

prolongada, tenesmo, fadiga, hipoproteinemia e perda de peso 

(CAMBULI; NATALI, 2015). 

 De etiologia multifatorial, esse grupo de doenças tem o seu 

desenvolvimento relacionado a susceptibilidade genética do 

indivíduo e fatores ambientais, tais como alimentação 

inadequada, alterações na microbiota intestinal e infecções 

entéricas (LONGO; FAUCI, 2014; FERRAZ, 2016). 

 As DII representam um sério problema de saúde pública, 

uma vez que seus sintomas e complicações (hemorragias, 

desnutrição, câncer, obstrução e perfuração intestinal) 

impactam diretamente na vida do portador acarretando 

limitações em sua rotina (JUNIOR; ERRANTE, 2016). Além do 

mais, as DII ainda estão associadas à importante morbidade, 

determinada pela sua cronicidade com recidivas recorrentes, 
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necessidade de múltiplas cirurgias e do uso contínuo de 

medicamentos, frequentemente associado ao aparecimento de 

efeitos adversos que abrangem desde manifestações gástricas 

até imunossupressão e infecções oportunistas 

(ANANTHAKRISHNAN et al., 2015; TAVARES et al., 2016). 

 O acometimento de jovens adultos caracteriza um grande 

impacto na saúde pública, pois estas doenças têm sua máxima 

incidência entre os 20 e 30 anos de idade, o que constitui perda 

de produtividade no trabalho e transtornos econômicos 

(BAUMGART; SANDBORN, 2012). 

 Diante desse contexto, a presente pesquisa objetivou 

avaliar os aspectos clínicos dos usuários portadores de doença 

inflamatórias intestinais, atendidos no ambulatório de 

gastroenterologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley no 

período de janeiro a dezembro de 2016. 

   

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo consistiu em um estudo documental, 

descritivo, transversal, retrospectivo e de abordagem 

quantitativa, sendo submetida ao Comitê de Ética em 

Pesquisas do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) 

em João Pessoa – PB e aprovada sob o Parecer nº 2.259.085. 

O universo desta pesquisa compreendeu todos os usuários 

atendidos pela equipe de intestinos no ambulatório de 

gastroenterologia do HULW, no ano de 2016, totalizando 209 

indivíduos, dados esses fornecidos pelo setor de Estatística do 

referido hospital. Tendo em vista o reduzido número de 

indivíduos diagnosticados com DII, a amostra desse estudo 

consistiu em 100% dos casos diagnosticados. 
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Nesta pesquisa foram incluídos os usuários maiores de 18 

anos, atendidos pela equipe de intestinos no ambulatório de 

Gastroenterologia do HULW no período de janeiro a dezembro 

de 2016 e que tiveram o diagnóstico confirmado para doenças 

inflamatórias intestinais. Dessa forma, foram excluídos os 

usuários menores de 18 anos e que não tinham diagnóstico 

para doenças inflamatórias intestinais. 

A coleta de dados foi realizada por meio da análise dos 

prontuários do ambulatório de Gastroenterologia do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley no período de setembro de 2017 

a fevereiro de 2018. Para a coleta e análise de dados nos 

prontuários foi elaborado pelo pesquisador um formulário 

semiestruturado.  

Os dados foram sumarizados por análise percentual, 

utilizando-se do programa estatístico IBM SPSS software 

versão 22.0 (IBM SPSS Statistics Base).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados analisados no presente estudo, 

dos 209 prontuários avaliados referentes aos indivíduos com 

problemas intestinais atendidos no serviço de 

Gastroenterologia do HULW, apenas 31 usuários (15%), 

possuíam diagnóstico confirmado para doenças inflamatórias 

intestinais e atendiam a todos os critérios metodológicos 

especificados. 

Na região nordeste, esse grupo de enfermidades ainda 

são pouco frequentes, embora alguns hospitais universitários 

tenham registrado o aumento gradual no atendimento dos 

portadores dessas doenças (PARENTE et al, 2015). 
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Dentre os 31 indivíduos com DII, a forma clínica 

predominante foi a colite ulcerativa com 61% dos casos (n=19), 

seguido da doença de Crohn com 39% (n=12). 

Costa e Campelo (2013) ao avaliar o perfil clínico-

epidemiológico de 300 portadores de DII no Piauí constataram 

dados semelhantes, no qual 60% apresentavam colite 

ulcerativa, seguido de 40% com doença de Crohn. 

 Tendo como premissa caracterizar clinicamente as 

doenças, foi utilizado a Classificação de Montreal para a 

Doença de Crohn e Colite ulcerativa. A Classificação de 

Montreal avalia a idade ao diagnóstico, localização e 

comportamento da doença, sendo adotado como parâmetro 

nas pesquisas clínicas da especialidade (DAMIAO, 2014). 

 A classificação de Montreal permite a estratificação dos 

portadores com DII a partir de características fenotípicas no 

intuito de estabelecer a gravidade e a atividade da doença para 

que seja determinada a conduta terapêutica mais adequada 

(DAMIAO, 2014). 

Conforme expresso na Tabela 1, em relação a idade do 

diagnóstico, a maior parte dos usuários foram diagnosticados 

entre 17 e 40 anos com 83%, ao passo que apenas 1 usuário 

(8%) foi diagnosticado com idade menor que 17 anos e maior 

que 40 anos. O comportamento estenosante foi encontrado em 

4 usuários (33%), penetrante em 3 usuários (25%), inflamatório 

em apenas 1 usuário (8%) e não especificado em 4 usuários 

(33%). O acometimento íleo-terminal foi encontrado em 5 

usuários (42%), o íleocecal em 4 (33%) e o colônico em 3 

usuários (25%). 

Na doença de Crohn, as regiões ileal e ileocecal são as 

mais acometidas, sendo comum o desenvolvimento de 

estenoses e fístulas intestinais. O aparecimento de tais 
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complicações aumenta a probabilidade de internações e 

procedimentos cirúrgicos (AZEVEDO et al, 2014). 

O comportamento da DC varia à medida que a doença 

se cronifica, deste modo quanto maior o tempo de doença, 

maior será a proporção do comportamento estenosante ou 

penetrante (CUNHA  et al, 2016). 

O percentual relacionado ao comportamento não 

especificado pode estar associado com a dificuldade em 

classificar a DC pelos profissionais de saúde e a falta de registro 

de dados no prontuário. 

Na presente pesquisa, a maioria dos usuários 

diagnosticados com DC possuíam a forma estenosante, o que 

reflete negativamente na morbimortalidade e, por conseguinte 

na qualidade de vida dos indivíduos. 

 

Tabela 1. Frequência e distribuição percentual da Classificação 

de Montreal dos usuários com Doença de Crohn 

DC – Classificação 
de Montreal 

n % 

Idade do diagnóstico   
A1 ( < 17 anos) 1 8 
A2 (17 – 40 anos) 10 83 
A3 (> 40 anos) 1 8 
Localização   
L1 (íleo-terminal) 5 42 
L2 (cólon) 3 25 
L3 (íleocecal) 4 33 
Comportamento   
B1 (inflamatório) 1 8 
B2 (estenosante) 4 33 
B3 (penetrante) 3 25 
Não especificado 4 33 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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 Em relação à idade do diagnóstico na Colite Ulcerativa, 

63% dos indivíduos foram diagnosticados entre 17 e 40 anos, 

seguido de 26% acima de 40 anos e 11% abaixo de 17 anos. 

Quanto à localização da doença, 42% possuíam pancolite, 32% 

proctite e 16% com hemicolite (Tabela 2). 

 A colite ulcerativa apresenta maior incidência entre os 30 

e 40 anos, sendo a localização de acometimento mais comum 

a colite extensa ou pancolite (OLIVEIRA et al., 2018). 

 De acordo com o estudo desenvolvido por Silva (2015) 

em uma amostra de 35 indivíduos com DII, também constatou 

a prevalência de pancolite com 87%, seguido de 13% com 

hemicolite.  

A idade do diagnóstico e a localização de acometimento 

dos usuários com CU no presente estudo assemelha-se ao que 

a literatura apresenta.  

 O percentual de indivíduos com a localização não 

especificada pode estar relacionada com a falta de registro 

desses dados no prontuário, ou ainda, com a dificuldade em 

categorizar a CU. 

 

Tabela 2.  Classificação de Montreal dos usuários do HULW 

com Colite Ulcerativa, João Pessoa – PB, 2017 

CU – Classificação de 
Montreal 

n % 

Idade do diagnóstico   
A1 ( < 17 anos) 2 11 
A2 (17 – 40 anos) 12 63 
A3 (> 40 anos) 5 26 
Localização   
E1 (Proctite) 6 32 
E2 (Hemicolite) 3 16 
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E3 (Pancolite) 8 42 
Não especificado 2 10 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 A próxima etapa foi avaliar a distribuição dos indivíduos 

com DII quanto ao estado da doença,no qual a maioria 

encontrava-se em estado de recidiva com 57%, ao passo que 

43% estavam em remissão. 

O curso clínico das doenças inflamatórias intestinais é 

caracterizado por períodos de exacerbação intercalados com 

outros de remissão. Múltiplos fatores ocasionam a recidiva da 

doença, sendo os hábitos de vida e as condições psicológicas 

dos indivíduos, alguns dos principais fatores (SANTOS; SILVA; 

SANTANA, 2014). 

A remissão consiste no estado da doença em que não há 

a expressão de sinais ou sintomas dela, ao passo que a recidiva 

caracteriza-se pelo estado no qual há o reaparecimento do 

quadro clínico (BÉLEM; ODA, 2014). 

Um estudo realizado por Cunha et al. (2016) com 104 

portadores de DII na Bahia, verificou que 41% destes estavam 

em estado de remissão clínica, o que diferiu do presente 

estudo. 

 Na perspectiva de avaliar quais as alterações 

histopatológicas intestinais presentes nos portadores de DII, 

foram avaliados resultados de exames histopatológicos como 

colonoscopias e estudos anatomopatológicos. 

  Desta forma, para a Doença de Crohn foi observada a 

prevalência de pólipos (19%), seguido de ileíte (11%), estado 

de remissão (8%), hiperenemia/edema/enantema (8%), colite 

(8%), úlceras (8%), estenose (8%), retite (8%), proctite (8%), 
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espessamento de alças intestinais (8%), nódulos (4%) e 

metaplasia (4%), conforme Tabela 3. 

 Já para a colite ulcerativa houve prevalência no estado 

de remissão (15%), seguido de pólipos (12%), inflamação 

intensa da mucosa (10%), hiperenemia/enamtema/edema 

(8%), colite (8%), úlceras (8%), microabcessos de criptas (8%), 

retocolite (8%), retite (6%), erosão (4%), proctite (2%), depleção 

de mucina (2%), hiperplasia linfoide (2%), exulceração (2%) e 

fibrose (2%) (Tabela 3). 

 Os aspectos patológicos característicos da colite 

ulcerativa são microabscessos de criptas, infiltrado 

linfoplasmocitário e eosinofílico, depleção de mucina, 

hiperplasia linfoides, presença de pólipos, erosões e ulcerações 

na mucosa (WALLACE et al., 2014). Ao passo que na doença 

de Crohn estão presentes ulceras aftoides, abscessos intra-

abdominais, granulomas, espessamento e rigidez da parede 

intestinal com estreitamento do lúmen pela cicatrização das 

lesões inflamatórias, o que corrobora com os achados do 

presente estudo (JUNIOR; ERRANTE, 2016). 

 Os pólipos intestinais são alterações decorrentes do 

crescimento anormal da mucosa do intestino grosso, que 

podem torna-se adenocarcinomas, que são alterações 

malignas. Deste modo, sua remoção é de suma importância 

para a prevenção do aparecimento de neoplasias intestinais 

(GAGO et al., 2017; MACRAE, 2017). 

 Outra condição histopatológica que pode induzir o 

aparecimento de neoplasias intestinais é a metaplasia. Trata-se 

de uma alteração celular reversível no qual há substituição de 

um tipo celular por outro no intuito de ser apto a suportar 

determinado estresse (BRASILEIRO FILHO, 2016). 
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 A presença de pólipos, metaplasia e de estenoses 

implicam na necessidade de realizar procedimentos cirúrgicos 

de extração de tais alterações, o que reflete na 

morbimortalidade do indivíduo. 

 O aparecimento de inflamação intensa, erosões e 

ulcerações das paredes intestinais ocasionam a má absorção 

de nutrientes, podendo acarretar distúrbios nutricionais 

(CAMBUI; NATALI, 2015). 

Tabela 3. Distribuição percentual dos aspectos histopatológicos 

intestinais presentes nos usuários com doenças inflamatórias 

intestinais atendidos em um hospital de ensino  

Aspectos histopatológicos 

intestinais 

Colite 

ulcerativa 

 Doença de 

Crohn 

 

Estado de remissão  7 15% 3 9% 

Presença de pólipos 6 12% 5 19% 

Presença de nódulos 1 4% - - 

Inflamação intensa na mucosa 5 10% - - 

Hiperemia/edema/enantema 4 8% 2 8% 

Ulceras  4 8% 2 8% 

Exulceração 1 2% - - 

Erosão 2 4% - - 

Estenose - - 2 8% 

Fibrose - - 1 2% 

Hiperplasia linfoide 1 2% - - 

Microabcessos em criptas 4 8% - - 

Espessamento das alças 

intestinais 

- - 2 8% 

Depleção de mucina - - 1 2% 

Metaplasia 1 4% - - 

Colite 2 8% 4 8% 

ileíte - - 3 11% 

Retite 3 6% 2 8% 

Proctite 1 2% 2 8% 
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Retocolite 4 8% - - 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 O próximo dado avaliado foi quanto as manifestações 

clínicas presentes, no qual a maior parte dos usuários era 

sintomática com 61%, ao passo que 39% eram assintomáticos 

(Tabela 4).  

As principais manifestações clínicas presentes na 

Doença de Crohn foram evacuações pastosas/líquidas (19%), 

seguido de diarreia (16%), dor abdominal (12%), remissão 

(9%), perda de peso (9%), evacuações sanguinolentas (6%), 

tenesmo (6%), febre (6%), vômitos e náuseas (6%), 

evacuações com muco (3%), urgência fecal (3%), hipoalbumia 

(3%) e ardor na evacuação (3%). 

 Na colite ulcerativa houve predominância de diarreias 

(18%), remissão (16%), evacuação líquida/pastosa (11%), 

evacuação com muco (11%), evacuações sanguinolentas 

(11%), perda de peso (11%), dor abdominal (9%), urgência 

fecal (4%), ardor na evacuação (2%), distensão abdominal (2%) 

e tenesmo (2%). 

Tendo em vista que a doença de Crohn e a colite 

ulcerativa apresentam manifestações clínicas semelhantes, a 

diferenciação entre ambas torna-se um desafio para os 

profissionais de saúde (GOLOVICS et al., 2015). 

 As doenças inflamatórias intestinais tem como principais 

manifestações clínicas a diarreia com evacuações líquidas ou 

pastosas, com ou sem sangue e muco, dor abdominal e perda 

de peso, o que coincidiu com o presente estudo (SANTOS et 

al., 2017).  

 Considerando as manifestações clínicas incidentes 

nesse estudo, observa-se o quão essas doenças são 



ASPECTOS CLÍNICOS DOS PORTADORES DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 

INTESTINAIS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE ENSINO NA PARAÍBA 

579 
 

debilitantes, podendo incapacitar o indivíduo acometido de 

exercer funções de sua rotina, interferindo diretamente na sua 

qualidade de vida.  

 

Tabela 4. Distribuição percentual das manifestações clínicas 

presentes em usuários com doenças inflamatórias intestinais, 

atendidos em um hospital de ensino  

Sinais e sintomas    n % 

Sintomáticos    19 61 
Assintomáticos    12 39 

Manifestações 
clínicas 

 Colite 
Ulcerativa 

 Doença de 
Crohn 

 

Ardor na evacuação   1 2% 1 3% 
Diarreia  8 18% 5 16% 
Distensão 
abdominal 

 1 2% - - 

Dor abdominal  4 9% 4 12% 
Evacuação com 
muco 

 5 11% 1 3% 

Evacuação 
pastosa/líquida 

 5 11% 6 19% 

Evacuação 
sanguinolenta 

 5 11% 2 6% 

Febre  - - 2 6% 
Hipoalbumia  - - 1 3% 
Náuseas e vômitos  - - 2 6% 
Perda de peso  5 11% 3 9% 
Tenesmo  1 2% 2 6% 
Urgência fecal  2 4% 1 3% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Na sequência foi avaliado a existência de manifestações 

extraintestinais nos usuários com DII. Dessa forma, conforme 

exposto na Tabela 5, foi constatado que 58% dos portadores 

não tiveram manifestações extraintestinais ao passo que 42% 

já possuíram alguma manifestação extraintestinal.  
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As manifestações mais frequentes nos portadores de DC 

foram fístulas perianais (29%), seguido de poliartralgias (18%), 

sacroilíte (6%), obstrução uretral (6%), abcesso intra-abdominal 

(6%), choque séptico (6%), megacólon tóxico (6%), artrite 

enteropática (6%), artrite espondilante (6%), estomatite aftosa 

(6%) e litíase biliar (6%). Já para os indivíduos diagnosticados 

com CU houve a predominância de fissuras anais (22%), 

seguido de sacroilíte (11%), poliartralgias (11%), cirrose biliar 

(11%), esteatose biliar (11%), litíase renal (11%), hemorroidas 

sanguinolentas (11%) e megacólon (11%). 

As manifestações clínicas extraintestinais são 

determinantes para o tratamento cirúrgico com resecção de 

segmentos intestinais objetivando o controle da inflamação 

(FONSECA; FERREIRA; RODRIGUES, 2016).  

 Rosa e colaboradores (2014) constataram em 48 

indivíduos com DII que cerca de 44% já apresentaram 

manifestações extraintestinais. As mais comuns foram fístulas 

e abcessos anais com 19% e 12%, respectivamente, o que 

corroborou com o presente estudo.  

 As complicações mais comuns das DII são as de ordem 

osteoarticulares, cutâneas e hepáticas. Todavia, esses 

resultados podem variar devido à heterogeneidade das 

populações, duração da enfermidade, tipo de tratamento 

adotado e critérios diagnósticos utilizados (HART; NG, 2015). 

Na presente pesquisa houve predominância de manifestações 

extraintestinais de ordem osteoarticular e hepatobiliar. 

 A prevalência significativa de complicações 

osteoarticulares possivelmente está relacionada ao tratamento 

prolongado utilizando corticoides, o que ocasiona aumento na 

reabsorção óssea e deficiências nutricionais, associada a 

reduzida condição de atividade física dessa amostra. Além do 
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mais, a própria resposta inflamatória da doença pode favorecer 

o aparecimento dessa complicação. 

 Ademais, a sepse e o choque séptico constituem as 

principais causas de óbito em indivíduos internados por DII. Um 

estudo realizado no Japão avaliou as internações por DII e 

constatou que de 7 óbitos, 5 foram decorrentes de sepse e 

consequente choque séptico (TAKEUCHI et al., 2015). 

Tabela 5. Distribuição percentual das manifestações 

extraintestinais presentes nos usuários com doenças 

inflamatórias intestinais, atendidos em um hospital de ensino  

Manifestações 
extraintestinais 

  n % 

Sim   18 58 
Não   13 42 

Quais? Colite 
Ulcerativa 

 Doença de 
Crohn 

 

Fístulas perianais 2 22% 5 29% 
Poliartralgias 1 11% 3 18% 
Sacroílite 1 11% 1 6% 
Megacólon 1 11% 1 6% 
Nefrolítiase 1 11% - - 
Cirrose biliar 1 11% - - 
Esteatose hepática 1 11% - - 
Hemorroidas 
sanguinolentas 

1 11% - - 

Artrite espondilisante - - 1 6% 
Artrite enteropática - - 1 6% 
Abscesso abdominal - - 1 6% 
Choque séptico - - 1 6% 
Estomatites aftosas - - 1 6% 
Lítiase biliar - - 1 6% 
Obstrução uretral - - 1 6% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Quanto a quantidade de internações no serviço, a 

maioria apresentava-se sem internações (46%), seguido de 1 

internação (23%), 2 internações (17%)  e 3 internações (14%).  

 A hospitalização ocasionada por DII é frequente no 

Brasil. Golovics e colaboradores, ao avaliar 347 portadores de 

CU no período de 2000 a 2010, verificou que mais de um quarto 

dos indivíduos acometidos necessitam de internação hospitalar 

no primeiro ano da doença. Após 10 anos, aproximadamente 

dois terços desses já foram internados devido a doença 

(GOLOVICS et al, 2015). 

A exarcebação da doença ocasiona o aumento do tempo 

e a quantidades de internações, acarretando elevados custos 

financeiros ao sistema de saúde (GOLOVICS et al, 2015). No 

entanto, no presente estudo observou-se uma reduzida 

prevalência entre nenhuma internação e uma internação. 

 Em relação à realização de procedimentos cirúrgicos na 

DII, a maioria dos usuários, (84%) não tinha realizado 

procedimentos cirúrgicos, ao passo que 16% passaram por 

algum procedimento (Tabela 6). 

 Silva (2015) encontrou resultados semelhantes em uma 

amostra de 35 indivíduos, no qual 26% necessitaram de 

tratamento cirúrgico. Destes, todos possuíam diagnostico para 

doença de Crohn, o que diferiu do estudo de Oliveira et al 

(2018), no qual constatou apenas que 39% das intervenções 

cirúrgicas foram realizadas em portadores de DC.  

As principais intervenções cirúrgicas realizadas foram 

correção de fístulas perianais com 40%, seguido de 

enterostomia, laparoscopia e polipectomia, ambas com 20% 

(Tabela 6). 

 A doença de Crohn acomete toda a porção do trato 

gastrointestinal, podendo ocasionar a formação de massas 
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abdominais inflamatórias, abscessos e fístulas perianais 

(CARDOZO; SOBRADO, 2015), por isso a necessidade de 

realizar procedimentos cirúrgicos. 

 

Tabela 6. Distribuição percentual dos procedimentos cirúrgicos 

realizados pelos usuários com doenças inflamatórias intestinais 

atendidos em um hospital de ensino  

 

Cirurgias realizadas n % 

Sim 5 16 
Não 26 84 

Quais? n % 

Correção de fístulas anais 2 40 
Enterostomia/coloctomia 1 20 
Drenagem de abcessos 1 20 
Polipectomia 1 20 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

 Tendo em vista que o aparecimento de comorbidades 

impacta significativamente na qualidade de vida dos usuários, 

torna-se importante avaliar quais são as comorbidades mais 

frequentes e seus respectivos tratamentos.  

Nesse estudo, as principais comorbidades identificadas 

foram hipertensão arterial (17%), gastrites (15%), anemia 

(15%), diabetes (10%), neoplasias (6%), osteoporose (4%), 

endometriose (4%), dislipidemias (4%), depressão (4%), artrite 

reumatoide (4%), prolapso na válvula mitral (4%), neutropenia 

(2%), lúpus eritematoso sistêmico (2%), Alzheimer (2%), 

doença celíaca (2%), cistite crônica (2%) e insuficiência 

cardíaca (2%) (Figura 1). 

Esses dados diferiram dos encontrados por Cunha et al 

(2016) em uma amostra de 105 usuários portadores de DII na 



ASPECTOS CLÍNICOS DOS PORTADORES DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 

INTESTINAIS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE ENSINO NA PARAÍBA 

584 
 

Bahia, no qual as comorbidades mais observadas foram 

dislipidemias (11%), diabetes (6%) e hipertensão arterial (4%).  

A hipertensão arterial, o diabetes mellitus, dislipidemias 

e a doença crônica de coluna são as enfermidades mais 

prevalentes na população brasileira (MALTA et al., 2015), o que 

justificaria tais dados encontrados no presente estudo. 

Além de que a hipertensão arterial pode ser ocasionada 

pelo uso prolongado de corticosteroides por mecanismos que 

incluem a retenção de sódio e o aumento da reatividade 

vascular à angiotensina II e norepinefrina (KATZUNG; 

TREVOR, 2017). 

A gastrite também é uma doença de alta incidência entre 

os brasileiros, relacionada a hábitos de vida como o uso 

contínuo de AINES, tabagismo, etilismo, alimentação 

inadequada e estresse, assim como as DII (CÂMARA, 

GONDIM, 2017). Além disso, a doença de Crohn pode 

acometer todo o segmento gastroduodenal ocasionando 

gastrite focal (MAGALHÃES-COSTA et al., 2014). 

As mudanças impostas pela terapia, as restrições 

nutricionais e a imprevisibilidade das recidivas predispõem o 

portador de DII ao desenvolvimento da depressão (PELÁ, 

2007). 

O uso de aminossalicilatos e de imunossupressores na 

terapia das DII pode acarretar o aparecimento de anemia e 

neutropenia, o que explicaria a incidência dessas comorbidades 

(DAMIÃO et al, 2014). 
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Figura 1. Distribuição percentual das comorbidades 

apresentadas pelos usuários com doenças inflamatórias 

intestinais atendidos em um hospital de ensino  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 O próximo parâmetro a ser avaliado foi a utilização das 

classes farmacológicas no tratamento das comorbidades. A 

categorização das classes farmacológicas foi realizada por 

meio da Anatomical Therapeutic Chemical (ATC). 

As classes farmacológicas mais empregadas no 

tratamento das comorbidades foram a que atuam no sistema 

cardiovascular (34%), antianêmicos (12%), antidiabéticos 

(11%), antidepressivos (9%), medicamentos para doenças 

relacionadas a ácidos (9%), anti-inflamatórios e antirreumáticos 

(7%), vitaminas (5%), contraceptivos hormonais de uso 

sistêmico (3%), ansiolíticos (2%), suplementos naturais (2%) e 

17%
15%15%

10%

6%
4%4%4%4%4%4%

2%2%2%2%2%2%
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antiepilépticos (2%), conforme Figura 2, o que é compatível com 

as comorbidades que esses indivíduos apresentaram. 

Apesar de a gastrite ser uma das principais 

comorbidades encontradas no presente estudo, verificou-se a 

baixa incidência de uso dos medicamentos para doenças 

relacionadas a ácidos como os gastroprotetores, o que pode 

estar relacionado com o não uso dessa classe terapêutica pelos 

portadores. Esse não uso pode estar associado a inúmeros 

fatores a exemplo da utilização de chás, falta de acesso, por 

descuido ou por uso paliativo. 

O uso recorrente de anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs) pode estar relacionado com a prevalência de 

manifestações extraintestinais de ordem articular citadas 

anteriormente. Outrossim, os AINES têm sido associados como 

fator de risco para as DII visto que induzem mudanças nas 

respostas imunológicas e a diminuição da barreira intestinal 

(ANANTHAKRISHNAN, 2015). 

 

  



ASPECTOS CLÍNICOS DOS PORTADORES DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 

INTESTINAIS ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE ENSINO NA PARAÍBA 

587 
 

Figura 2. Distribuição percentual das classes 

farmacológicas empregadas no tratamento das comorbidades 

dos usuários com doenças inflamatórias intestinais atendidos 

em um hospital de ensino  

 

 
A utilização de contraceptivos orais pode estar associada 

à faixa etária reprodutiva, no qual foi prevalente, conforme 

apresentado nesse estudo. Além do mais, os contraceptivos 

orais representam um fator de risco para as DII ao alterar a 

permeabilidade intestinal e a composição da flora intestinal 

(KHALILI, 2015).  

 

 

  

34%

11%
7% 9% 5% 2% 3%

12% 3% 9% 2% 2%

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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CONCLUSÕES  

Quanto ao perfil clínico dos indivíduos com DII, a maioria 

possuía diagnóstico para colite ulcerativa com acometimento 

pancolite, em estado de recidiva, sintomáticos, com a idade de 

diagnóstico entre 17 a 40 anos e sem internações nesse 

serviço. Os aspectos histopatológicos prevalentes foram a colite 

e a retite, e as principais manifestações clínicas foram as 

evacuações pastosas/líquidas e a dor abdominal.  As 

manifestações extraintestinais mais prevalentes foram as 

fístulas perianais e o procedimento cirúrgico prevalente foi a 

correção de fístulas perianais. 

A maioria dos portadores possuía comorbidades, sendo 

as mais presentes a hipertensão arterial e gastrites. As 

principais classes terapêuticas utilizadas no tratamento das 

comorbidades foram os anti-hipertensivos e a suplementação. 

As doenças inflamatórias intestinais impactam 

significativamente a qualidade de vida dos indivíduos 

acometidos, implicando em suas atividades laborais assim 

como em aspectos sociais e emocionais de sua vida. Os 

indivíduos do presente estudo apresentaram características 

clínicas semelhantes a outros estudos realizados no Brasil.  

Considerando que ainda existem poucos dados referentes 

ao aparecimento desse grupo de doenças, são necessários 

mais estudos de caracterização sociodemográfica e clínica, 

principalmente na região nordeste. 
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RESUMO: A obesidade infantojuvenil têm se tornado um 
problema de saúde pública. Em todo mundo observa-se o 
crescente aumento da prevalência do sobrepeso e obesidade 
no decorrer das últimas décadas e geralmente esse aumento 
advém do estilo de vida sedentário atrelado a dietas de alto 
valor calórico. O excesso de peso comumente se associa à 
hipertensão arterial não apenas como sendo um fator causal, 
mas pela interação com outros fatores partilhados pelas duas 
condições. Esse trabalho tem como objetivo identificar a 
associação da hipertensão arterial com o excesso de peso em 
adolescentes. O estudo consiste em uma revisão integrativa de 
artigos científicos seguindo-se as propostas de recomendação 
PRISMA. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados 
SciELO, Bireme  e Pubmed, selecionando-se 513 artigos e por 
meio de um protocolo elegeu-se no final um total de 
18.Verificou-se que a hipertensão arterial apresentou-se 
associada com o excesso de peso em adolescentes, tendo em 

mailto:geisiellyraquel@hotmail.com
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vista que os adolescentes classificados com sobrepeso e 
obesidade apresentaram níveis pressóricos elevados em 
relação aos adolescentes eutróficos. Através desse estudo 
pôde-se perceber a grande prevalência do sobrepeso, 
obesidade e hipertensão arterial na adolescência no Brasil e em 
outros países, além da associação entre essas variáveis. 
Realçando-se a importância do desenvolvimento de ações e 
medidas de saúde que visem à prevenção e combate desses 
agravos.  
Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Excesso de Peso. 
Adolescentes. 
 
 
INTRODUÇÃO 

  De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a adolescência refere-se ao período que se estende 

dos 11 aos 19 anos de vida, sendo uma fase que abrange 

mudanças corporais e fisiológicas decorrentes do processo 

fisiológico de maturação. Além das alterações físicas, 

também são comuns as psicológicas, que propiciam o 

surgimento de indagações a respeito dos modelos e padrões 

infantis que são imprescindíveis para o próprio crescimento 

(FERREIRA; NELAS, 2016). 

  A obesidade infantojuvenil têm se tornado um problema 

de saúde pública de fundamental importância. Em todo mundo 

tem-se observado o crescente aumento da prevalência da 

obesidade no decorrer das últimas décadas, e geralmente esse 

aumento advém do estilo de vida sedentário atrelado a dietas 

de alto valor calórico (STYNE et al, 2017; SKINNER et al, 2016; 

GBD 2015 OBESITY COLLABORATORS, 2017).  

  Ademais, as alterações precoces que ocorrem devido a 

obesidade incluem metabolismo irregular da glicose como 
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hiperglicemia, resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2; 

dislipidemia e hipertensão,  sendo estes componentes que 

geram a síndrome metabólica (STYNE et al, 2017). 

  A hipertensão arterial sistêmica (HAS) na infância 

comumente era relacionada a doenças renais, vasculares ou 

endócrinas, todavia essa perspectiva tem mudado, tendo em 

vista que a hipertensão primária tem se tornado a principal 

forma identificada, o que faz essa modificação epidemiológica 

ser decorrente em sua grande maioria da atual epidemia de 

obesidade (SAMUELS et al, 2015). 

  Diversos fatores como os genéticos, ambientais e 

comportamentais interatuam no processo de surgimento da 

hipertensão arterial (HA), figurando dentre eles o excesso de 

peso. Não obstante, o excesso de peso comumente se associa 

à HA não apenas como sendo um fator causal, mas pela 

interação com outros fatores partilhados pelas duas condições 

(VANĚČKOVÁ et al, 2014). Por conseguinte, a identificação e 

prevenção do aumento da pressão arterial na infância reduzirão 

os agravos de futuros casos adversos (MORAES et al, 2014).  

  Em um estudo realizado na Índia por Mohan et al 

(2019), com adolescentes  em idade escolar, perfazendo 

uma amostra de 1959 participantes com faixa etária entre 11 

e 17 anos, verificou-se altas prevalências de HA e obesidade, 

havendo ainda associação positiva entre essas duas 

patologias.   

  Por conseguinte, em Maringá Rosaneli et al 

(2014), realizou um estudo com escolares, no qual 

identificou-se que a  prevalência de pressão arterial elevada 

foi de 11,2% em crianças eutróficas, todavia, em crianças 

com sobrepeso e obesidade a prevalência apresenta valores 

maiores perfazendo um percentual de 20,6% e 39,7%.  Por 
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conseguinte, segundo os resultados obtidos através do 

Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes 

(ERICA), 24,0% dos adolescentes brasileiros que 

frequentam escolas em municípios com mais de 100 mil 

habitantes estão com pressão arterial elevada (pré-

hipertensão ou hipertensão) e 25,0% estão com excesso de 

peso (BLOCH et al, 2016). 

  A presença dessas doenças em fases precoces do ciclo 

vital, implicam no aumento do risco do desenvolvimento de 

síndrome metabólica e doenças cardiovasculares na idade 

adulta, sendo necessária a realização de ações preventivas e 

de detecção dessas doenças (MOHAN et al, 2019). 

  Com isso, torna-se necessário a realização de 

atividades de promoção e prevenção da saúde com o intuito 

de conscientizar os adolescentes e os familiares sobre os 

diversos fatores de risco que propiciam o surgimento da 

hipertensão arterial, além dos agravos que a mesma causa 

à saúde dos adolescentes podendo persistir durante a vida 

adulta dos indivíduos. Dessa maneira, esse trabalho tem 

como objetivo identificar a associação da hipertensão arterial 

com o excesso de peso em adolescentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  O estudo consiste em uma revisão integrativa de artigos 

científicos com o objetivo de selecionar artigos relacionados 

com a respectiva temática “Associação da Hipertensão Arterial 

com o Excesso de Peso em Adolescentes”, seguindo-se as 

propostas de recomendação Preferred Reporting Items for 
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Systematic Reviews e Meta-Analysis (PRISMA) (GALVÃO et al, 

2015) para realização de revisões sistemáticas. 

    Critérios de Elegibilidade  

   

  Como critérios de seleção dos artigos, optou-se por 

artigos publicados nos anos de 2013 a 2017, no idioma 

português e inglês, e documentos científicos publicados na 

forma de artigos originais, voltados para população com faixa 

etária aplicada a adolescentes (11-19 anos). Foram excluídos 

os artigos que abordavam população de causa específica, 

como associação com outras doenças; artigos com indivíduos 

hospitalizados; que não correspondesse à faixa etária exigida e 

artigos com acesso restrito. 

 

     Fontes de Informações 

  

  A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados 

SciELO (Scientific Electronic Library Online), Bireme (Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde) e Pubmed (Public Medline). A busca foi realizada no 

mês de julho de 2018. 

       

      Estratégia de Busca 

   

  Tendo em vista que se trata de um tema de grande 

amplitude, utilizaram-se os seguintes descritores: 

Hipertensão AND Sobrepeso AND Adolescentes NOT 

Atividade Física NOT Dislipidemias NOT Síndrome 

Metabólica. Considerando dessa forma, os documentos que 

continham os descritores Hipertensão, Sobrepeso e 
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Adolescentes. Foram contabilizados o total dos documentos 

encontrados nas três bases e retirado os documentos que se 

encontravam duplicados, contabilizando-os apenas uma vez. 

     Seleção dos Estudos  

   

  Realizou-se um processo de triagem com os estudos 

identificados e mediante leitura dos títulos e resumos, foram 

excluídos os artigos que abordavam população de causa 

específica, como associação com outras doenças; artigos com 

indivíduos hospitalizados; que não correspondesse à faixa 

etária exigida e artigos com acesso restrito. 

  Tendo em vista a vasta quantidade de publicações sobre 

essa temática, associada a outros fatores, os estudos incluídos 

após leitura completa dos artigos foram os que abordavam 

especificamente a associação de Hipertensão arterial e 

sobrepeso nos adolescentes. Além disso, na seleção dos 

artigos observou-se se eles possuíam os mesmos critérios de 

classificação do estado nutricional e mesmo método de aferição 

da pressão arterial. Porém foram selecionados alguns estudos 

com a faixa etária menor que 11 anos, tendo em vista que esses 

estudos abordavam uma população com faixa etária entre 

infância e adolescência.  

 

 

 Extração dos Dados 

 

  Os dados extraídos dos documentos foram 

caracterizados através da utilização da estratégia PECOS 

(população, exposição, grupo controle e resultados), além da 

inclusão de outros itens como autor, ano de publicação, e faixa 
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etária. O fluxograma que apresenta o processo de identificação 

e seleção dos estudos apresenta-se na Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma das fases de identificação, triagem e 

seleção de artigos sobre a associação da hipertensão arterial e 

o excesso de peso em adolescentes, publicados entre 2013 e 

2017. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Após o processo de identificação, seleção e triagem 

foram incluídos 18 artigos, sendo dezesseis transversais e dois 

estudos coortes. Na tabela 1 pode-se verificar o detalhamento 

dos artigos de acordo com a estratégia PECOS. 

 

Tabela 1- Detalhamento dos artigos de acordo com a estratégia 

PECOS  

 

 
 
 
Tornquist 
et al, 2015 
 
 
Transversa
l 

 
 
 
1.867 
Indivíduos 
 
7-17 anos 

 
 
 
Obesidade, 
Nível 
socioeconô
mico. 
 
Sem Grupo 
controle 

Foi identificado 15,9% de 
escolares com PA 
limítrofe elevada e 8,6% 
hipertensos, sendo esta 
prevalência 
significativamente maior 
entre o sexo masculino, 
nos os adolescentes que 
apresentaram o IMC e 
circunferência da cintura 
elevada. 

 
 
Mazor-
Aronovitch 
et al, 2014  
 
Coorte 

 
 
264 
indivíduos 
Casos:15
2 
 
9-17 anos 

 
 
 
Obesidade 
 
112 
indivíduos 

Verificou-se associação 
significativa entre 
obesidade e excesso de 
peso com HA, sendo a 
prevalência de PA 
elevada no grupo de 
obesos de 44,1% e no 
grupo de eutróficos de 
11,6%. 

 
Mushenge
zi; Chillo, 

 
582 
indivíduos 

 
Sedentarism
o 

Observou-se que os 
adolescentes com IMC 
elevado e Circunferência 
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2014  
 
Transversa
l 

 
12-19 
anos 

Tabagismo e 
Obesidade. 
 
Sem Grupo 
controle 

da cintura, apresentaram 
níveis pressóricos mais 
elevados. De acordo 
com o estudo, o IMC 
deve ser usado como 
medida do aumento do 
risco de hipertensão 
entre adolescentes. 

 
Almeida et 
al, 2017  
 
Transversa
l 

 
1.586 
indivíduos 
 
12-17 
anos 

 
Inatividade 
Física, 
Obesidade. 
 
Sem Grupo 
controle 
 
 

A prevalência de 
hipertensão foi cerca de 
duas vezes mais alta nos 
meninos do que nas 
meninas. Não obstante 
observou-se associação 
significativa entre 
obesidade e hipertensão 
em ambos os sexos. 

 
 
 
Yang et al, 
2017  
 
Transversa
l 

 
 
 
62.168 
Indivíduos 
 
6-17 anos 

 
 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

 A PAS apresentou-se 
alterada e 
significativamente 
associada ao IMC em 
meninos e meninas. 
Padrão semelhante 
também foi observado 
na PAD. O IMC foi 
significativamente 
associado com todos os 
subtipos de HÁ em 
meninos e meninas. 

 
 
Gontarev 
et al, 2017  
 
Transversa
l 

 
 
 
 
4.051 
Indivíduos 
 
11-14 
anos 

 
 
 
 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

O baixo nível de aptidão 
cardiorrespiratória e 
elevada porcentagem de 
gordura corporal foram 
associados com um risco 
aumentado de HA para 
ambos os sexos, porém 
os meninos 
apresentaram valores 
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maiores de HÁS do que 
as meninas. 

Uwaezuok
e et al, 
2016 
 
Transversa
l 

2419 
Indivíduos 
10-19 
anos 

Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

Adolescentes obesos e 
com excesso de 
peso tiveram 
maior prevalência de 
pré-hipertensão do que 
os outros adolescentes 
com IMC normal. 

 
 
Bloch et al, 
2016  
 
Transversa
l 

 
73.399 
Indivíduos 
 
12-17 
anos 

 
Hábitos 
Alimentares 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

As prevalências de HAS 
e obesidade foram 
maiores no sexo 
masculino. Os 
adolescentes obesos 
tiveram uma maior 
prevalência de HA 
(28,4%) do que os com 
excesso de peso, 15,4% 
ou eutrofia, 6,3%. 

 
 
Hu et al, 
2016  
 
Coorte 

 
5465 
indivíduos 
 
12-14 
anos 

 
 
 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

Os adolescentes com 
excesso de peso na 
infância e IMC normal na 
adolescência tiveram os 
níveis pressóricos 
semelhantes aos 
adolescentes com IMC 
normal nos dois 
períodos.  

 
 
Borah et al, 
2015  
 
Transversa
l 

 
 
10.003 
indivíduos 
 
5-14 anos 

 
 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

As meninas 
apresentaram PAS 
significativamente mais 
elevada do que os 
meninos. Porém, tanto a 
PAS quanto a PAD 
revelaram uma 
correlação significativa 
com a idade, altura, peso 
e IMC em geral. 
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Nkeh et al, 
2015 
 
Transversa
l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
388 
indivíduos 
 
13-17 
anos 

 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

A prevalência geral de hi
pertensão e pré-
hipertensão foi 
de 20,4%, 21,2 e 12,3%. 
A prevalência de 
hipertensão no sexo 
masculino foi de 22,0% e 
20,9% no sexo 
feminino. Ambas as 
condições foram 
associadas com maior 
IMC em meninas e 
meninos.  

 
Dulskiene 
et al, 2014  
 
Transversa
l 

 
7.457 
indivíduos 
 
12-15 
anos 

 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

A prevalência  de 
sobrepeso, 
obesidade e obesida-
de abdominal foi de 
12,1%, 2,4% e 9%. 
Encontraram-se 
associações 
significativas entre 
sobrepeso, obesidade, 
PA elevada e pré-
hipertensão. Ser menino 
com sobrepeso ou 
obesidade aumentaria 
ainda mais as chances 
do indivíduo ser pré-
hipertenso e hipertenso. 

 
 
Dong et al, 
2014  
 
Transversa
l 

 
 
 
4 898 
Indivíduos 
 
6-17 anos 

 
 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

A prevalência de 
sobrepeso e obesidade 
foi de 10,9%, 8,7%, 
sendo maior entre 
as crianças de 6 a 11 
anos (22,3%). Os 
meninos foram mais 
propensos a ter excesso 
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  Verificou-se nos 18 artigos estudados, que a 

hipertensão arterial apresentou-se associado com o excesso 

de peso em adolescentes, tendo em vista que os 

de peso ou obesidade do 
que as 
meninas. A prevalência 
da PA elevada aumentou 
com o aumento do IMC.  

Cossio- 
Bolãnos et 
al, 2014 
 
Transversa
l 

499 
Indivíduos 
 
11-15 
anos 

 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

Segundo o IMC, 15,7% e 
3,3% das meninas 
tinham excesso de peso 
e obesidade, e os 
meninos 15,5% e 8% 
estavam com excesso 
de peso e obesos. Já a 
HA apresentou-se em 
6,4% e 9% dos meninos 
e meninas.  

 
 
Moreira et 
al, 2013  
 
Transversa
l 

 
 
1716 
indivíduos 
 
10-16 
anos 

 
 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

A prevalência de 
hipertensão foi de 
11,7%. A HAS em 
adolescentes associou-
se à obesidade e 
linearmente ao perímetro 
da cintura, mostrando a 
relevância do excesso 
de peso como fator de 
risco para a HAS, já 
nessa fase da vida. 

 
Silva et al, 
2013 
 
Transversa
l 

 
653 
indivíduos 
 
14-19 
anos 

 
Obesidade 
 
Sem Grupo 
controle 

A prevalência de níveis 
elevados de PA foi de 
12,4%.  Os grupos com 
maiores índices de PA 
elevada foram os do 
sexo masculino, com 
baixo nível de 
escolaridade materna e 
excesso de peso. 
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adolescentes classificados com sobrepeso e obesidade 

apresentaram níveis pressóricos elevados em relação aos 

adolescentes eutróficos.  

  Em um estudo realizado na China por Hu et al (2016), 

observou-se que os adolescentes que mudaram o estado 

nutricional de excesso de peso na infância para um índice de 

massa corpórea (IMC) normal na adolescência, tiveram valores 

pressóricos semelhantes aos adolescentes com um IMC normal 

nos dois períodos. Porém, aqueles que estavam com 

sobrepeso em ambos os períodos ou que tinham um IMC 

normal na infância e estavam acima do peso na adolescência 

apresentaram pressão arterial mais alta na adolescência do que 

aqueles que tiveram um IMC normal nos dois períodos.  

  Nos estudos realizados no Brasil, também se verificou a 

prevalência do sobrepeso e obesidade e sua associação com a 

hipertensão arterial. Em alguns dos estudos (FIGUEIRINHA; 

HERDY, 2017; UWAEZUOKE et al, 2016; DULSKIENE et al, 

2014;  MUSHENGEZI  et al, 2014) o sexo masculino apresentou 

maior prevalência dos níveis pressóricos elevados.  

 Em contra partida, outros estudos (BLOCH et al, 2016; NKEH-

CHUNGAG et al, 2015; MOREIRA et al, 2013) referiram o sexo 

feminino como grupo com maior prevalência de pressão arterial 

elevada.  

  Por conseguinte, no estudo realizado por 

Figueirinha e Herdy (2017), foi verificado que o maior 

percentual dos adolescentes (82,2%) tinha história familiar 

de HA e todos (100%) com pressão arterial anormal 

apresentavam também um histórico familiar de pressão alta. 

Mostrando que o histórico familiar também influência no 

aumento dos níveis pressóricos e desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares.  
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  Todos os estudos referiram o sobrepeso e obesidade 

como fatores de risco para o desenvolvimento da HA na infância 

e adolescência. Cerca de 200 mil adolescentes brasileiros não 

teriam hipertensão arterial sistêmica se não fossem obesos 

(FERREIRA; NELAS, 2016).  

  Além disso, torna-se importante salientar que todos os 

artigos abordaram a necessidade da realização de práticas e 

medidas de conscientização e prevenção do sobrepeso e 

obesidade, para consequentemente se evitar a hipertensão 

arterial na infância, além do surgimento de doenças cônicas não 

transmissíveis na idade adulta, que podem ocorrer devido a 

condições adquiridas na infância.   

  Com isso, os profissionais e gestores de saúde devem 

dar um enfoque maior no que diz respeito ao diagnóstico de 

hipertensão na infância e adolescência, desenvolvendo uma 

abordagem profilática, como por exemplo, o controle do 

sobrepeso e da obesidade e o estímulo à prática regular de 

exercício físico, tendo em vista, que ambos podem gerar uma 

significativa redução no número de adultos hipertensos, 

proporcionando também redução nas taxas de 

morbimortalidade, e diminuição significativa nos altos custos 

para a saúde pública (FIGUEIRINHA; HERDY, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

  

  Através desse estudo pôde-se verificar o quantitativo de 

estudos existentes que avaliam a associação da hipertensão 

arterial e excesso de peso na faixa etária dos adolescentes, 

uma faixa etária que corresponde a uma fase da vida que requer 

cuidados de saúde que previnam o surgimento de morbidades 

no futuro.  
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  Por conseguinte, percebeu-se a grande prevalência do 

sobrepeso, obesidade e hipertensão arterial na adolescência 

que ocorre não só no Brasil, mas também em outros países 

como foi verificado pelos estudos encontrados, além da 

associação entre essas variáveis. 

  Diante desse cenário, torna-se preocupante o aumento 

da prevalência dessas doenças e sua relação, tendo em vista 

que a ocorrência desses agravos, de acordo com os estudos 

analisados podem gerar problemas de saúde futuros durante a 

fase adulta desses indivíduos, o que realça a importância do 

desenvolvimento de ações e medidas de saúde que visem à 

prevenção e combate desses agravos durante a adolescência. 

Ademais, é fundamental que se tenha ações de incentivo a 

adoção de um estilo de vida saudável como prática de atividade 

física e consumo de alimentos saudáveis, objetivando-se 

prevenir o excesso de peso, obesidade e hipertensão arterial 

entre os adolescentes, além de melhorar a qualidade de vida 

dos mesmos.  
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RESUMO: Considerada uma doença negligenciada, a 

Leishmaniose visceral apresentou expansão da área de 

abrangência e aumento significativo do número de casos nas 

últimas décadas no Brasil. O objetivo principal do trabalho é 

descrever o perfil epidemiológico de casos de LV notificados no 

estado da Paraíba, no período de 2008 a 2017. A pesquisa foi 

dirigida no estado da Paraíba, localizado na região Nordeste do 

Brasil, e trata-se de um estudo retrospectivo descritivo de base 

populacional que se ultizou de fonte de dados secundário para 

casos confirmados no Sistema de Informações de Agravos de 

Notificação (SINAN). As variáveis clínicas e epidemiológicas 

analisadas foram a idade e sexo, infecção por HIV, 

manifestações clínicas, diagnósticos e os critérios de 

confirmações dos casos. No período de 2008 a 2017, foram 

notificados 406 casos confirmados de LV no estado da Paraíba, 

com média anual de 40,6 casos, com maior ocorrência na faixa 

etária entre 20 a 39 anos (29,55%), com maior registro de 120 

ocorrências durante o período avaliado, gênero masculino 266 
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casos (65,51%), parda (71,39%), nível de escolaridade da (1ª a 

4ª) série do ensino fundamental incompleto do EF (10,09%), o 

critério confirmatório laboratorial é o mais utilizado para o 

diagnostico com (84,97%). Podemos concluir que o estado 

Paraíba é zona endêmica de transmissão para doença.  

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral. Saúde Pública. 

Epidemiologia. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A leishmaniose é uma doença infecciosa que tem se 

destacado por caracterizar-se como uma enfermidade 

reemergente devidos às altas incidências de casos da doença 

ao longo dos últimos anos. No ano de 2007 a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em sua Sexagésima Assembleia 

Mundial da Saúde, a incluiu como tema em uma de suas 

resoluções e decisões, reconhecendo que a leishmaniose é 

uma das doenças tropicais mais negligenciadas (WHA, 2007). 

A leishmaniose visceral (LV), também conhecida como 

calazar, é uma doença parasitária de grande impacto na saúde 

pública. O agente etiológico é o protozoário intracelular 

chamado Leishmania chagasi, sendo transmitido pelo vetor 

Lutzomyia longipalpis, cuja relação com fatores climáticos, 

ambientais e sociais tem sido explorado.  

A doença é caracteriza-se como uma zoonose crônica, 

podendo acometer o ser humano ao se envolver no ciclo de 

transmissão do parasito, tornando-se a partir desse momento, 

uma antropozoonose (BRASIL, 2017; OMS, 2019). Apresenta-

se com mais de 90% dos casos ocorrendo em seis países: 

Índia, Bangladesh, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Brasil 

(ALVAR et al., 2012). 
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Existem quatros formas principais de leishmaniose: 

leishmaniose visceral (LV), que popularmente é conhecido 

como calazar; Leishmaniose cutânea pós-calazar (LCPC); 

Leishmaniose cutânea (LC); e Leishmaniose mucocutânea 

(LMC). Contudo, a leishmaniose cutânea é a forma mais 

comum da doença, mas LV é considerada a mais grave e 

podendo ser fatal caso não seja tratada (WHO, 2014). 

A forma como a doença se manifesta pode ser silenciosa 

ou mesmo assintomática, no entanto o quadro clássico tem 

como características principais a presença de febre de longa 

duração, esplenomegalia, hepatomegalia, perda de peso, 

fraqueza, redução da força muscular, anemia, entre outros 

sintomas. O diagnóstico definitivo para os seres humanos pode 

ser realizado por meios de técnicas imunológicas e 

parasitológicas. Utilizando a Reação de Imunofluorescência 

Indireta (RIFI) e o teste rápido imunocromatográfico, ambas as 

técnicas são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) (BRASIL, 2017). 

Além disso, é responsável por 59.000 óbitos anualmente. 

Estima-se que aproximadamente 12 milhões de pessoas são 

infectadas por ano. Nos últimos dez anos, foram registrados 

42.067 casos no Brasil. Diante disso, ocorreram 2.704 óbitos, e 

a incidência média foi de 1,92 casos por 100.000 habitantes 

(OMS, 2019).   

 Na primeira fase do ciclo vai ocorrer no hospedeiro, o 

parasito (promastigota) deixa-se fagocitar por células 

mononucleares e ali se desenvolve em amastigota 

multiplicando-se até o rompimento das mesmas e liberação da 

L. chagasi na corrente sanguínea. Na segunda fase, os 

flebotomínios vetores, ao realizar a hematofagia, ingerem o 

protozoário juntamente com o sangue e então a forma 
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amastigota, já dentro do organismo do vetor, evolui para 

promastigota. Então, ao realizar a hematofagia, o vetor acaba 

inoculando novamente o parasito no hospedeiro, que pode ser 

um animal, como o cão e o homem, dando início a um novo 

ciclo (CAMARGO, 2007).  

 Logo após as fases do ciclo, a infecção dissemina-se 

para os linfonodos, os baços e a medula óssea dentro das 

primeiras horas. As principais células responsáveis pela 

resposta imunológica são as células natural killer 

(MARCONDES, 2007). 

No Brasil, os números de indivíduos com coinfecção por 

LV / HIV vem aumentando muito nas últimas décadas, 

apresentando letalidade três vezes maior que os pacientes sem 

a coinfecção. Sendo importante relatar a importância da 

coinfecção com outras doenças (BRASIL, 2017). 

Diante dessa problemática, o governo brasileiro 

desenvolveu o Programa de Controle de Leishmaniose Visceral 

(PCLV) para minimizar os casos da doença, tendo como 

objetivo reduzir a incidência, mortalidade, letalidade e o grau de 

morbidade por meio do diagnóstico e tratamento precoce. Além 

disso, criaram-se estratégias pactuadas para diminuir a 

transmissão do parasito a fim de controlar a ação dos vetores e 

reservatórios (BRASIL, 2014).  

O presente trabalho tem como objetivo descrever o perfil 

epidemiológico de casos de LV notificados no estado da 

Paraíba, no período de 2008 a 2017. Os dos foram obtidos pelo 

site do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde. 
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MATERIAIS E MÉTODO  

A presente pesquisa foi realizada no estado da Paraíba, 

localizada no leste da Região Nordeste do Brasil. A população 

do estado atual é de 4.018.127  

milhões de habitantes, considerado o décimo quarto estado 

mais populoso do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2018). É formado por 223 

municípios e tem área total de 66.70 hab./km².  

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo de base 

populacional que utilizou de fontes de dados secundárias para 

casos confirmados notificados no Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizado pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) em seu site. 

Usamos artigos científicos como base do estudo, sem 

restrição de idiomas, foram utilizadas as bases de dados como 

SCIELO, PubMed e Revistas relacionados a Epidemiologia, 

para a coleta de informações sobre números de casos, 

desenvolvimento da doença e fatores que corrobora para o 

desenvolvimento da LV em pacientes. 

Analisamos os dados dos pacientes por: raça, sexo, 

escolaridade, faixa etária, coinfecção por HIV, diagnóstico 

parasitário, diagnóstico por imunofluorescência (SIM ou Não), 

critérios confirmatórios e evolução. 

Em ambas as bases de dados descritas, a pesquisa se 

limitou ao período entre os anos de 2008 a 2017.  

Para a tabulação, análise dos dados obtidos e confecção 

de gráficos e tabelas, foi utilizado o Software Microsoft Office 

Excel 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Segundo os dados extraídos do sistema SINAN, 

disponibilizados pelo DATASUS entre período de 2008 a 20

 17, foram notificados 406 casos confirmados de LV no 

estado da Paraíba, com média anual de 40,6 casos.  

Durante o ano de 2009, 2010 e 2016 registraram os 

menores percentual de casos registrados, no ano de 2009 

notificou o menor número de casos em relação aos outros anos 

com a taxa de incidência 5,2% (21) casos, no ano de 2010 

registrou 7,4% (30) casos e o ano de 2016 8,1% (33) casos.  

Durante o ano de 2014 é possível visualizar o maior 

número de notificações 14,8% (60) casos, contrariamente em 

2015 os números decrescem, apresentando 11,6% (47) casos, 

portanto, é possível afirmar que há uma instabilidade 

conseguintes de aumento e diminuição nos registros. Em 2008 

apresentou 10,1% (41) casos, 2011 apresentou 10,6% 

igualando com o ano de 2012, no ano de 2013 apresentou 9,3% 

(38) casos e no ano de 2017 apresentou 12,3% tendo um 

aumento súbito em relação aos anos atrás. Assim, podemos 

constatar que entre os anos de 2008 a 2017 os números de 

notificações estabelecem uma notável instabilidade, com 

números acima da média, o que de fato é preocupante e releva 

deficiência na rede de ações de combater à LV.  
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 Figura 1. Distribuição dos casos notificados de LV no 

estado da Paraíba, por ano de notificação, entre 2008 a 2017. 

 Fonte: Dados obtidos do Sistema de Informações de Agravo de 

Notificação (SINAN). 

 

Historicamente, desde a década de 90, a região nordeste 

tem apresentado o maior percentual de casos de LV do país, 

porém ao passar dos anos vários fatores contribuíram para 

diminuição considerável de casos na região, posteriormente 

regiões como Centro-Oeste, Norte e Sudeste passaram a 

apresentar  acréscimos de casos. Como foi citado na 

introdução, existem fatores relacionado com o seu ciclo de 

transmissão que vem colaborando com esse aumento nas 

regiões que possuem centros urbanos de médio e grande porte 

(BRASIL, 2014). 
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 Tabela 1:  Variáveis demográficas dos casos de 

Leishmaniose Visceral confirmados na população do estado da 

Paraíba/PB, 2008 a 2017. 

       

Variável    Nº de Casos % 

 

Sexo       

 Masculino  266  65,51 

 Feminino   140  34,48 

 

Escolaridade       

 Ignorada    82  20,19 

 Analfabeto  30  7,38 

 1ª a 4ª série incompleta do EF 41  10,09 

 4ª série completa do EF 20  4,92 

 5ª a 8ª série incompleta do EF 35  8,62 

 Ensino fundamental completo 30  7,38 

 Ensino médio incompleto  10  2,46 

 Ensino médio completo  16  3,94 

 Educação superior incompleta  0  0 

 Educação superior completa  2  0,49 

 Não se aplica   140  34,48 

 

Faixa Etária       

 <1 ano   26  6,4 

 1 a 4    98  24,13 

 5 a 9   33  8,12 

 10 a 14   16  3,94 

 15 a 19   22  5,41 

 20 a 39   120  29,55 
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40 a 59   67  16,5 

 60 a 64    8  1,97 

 65 a 69   7  1,72 

 70 a 79   5  1,23 

 80 e +   4  1,9 

Fonte: Dados obtidos do Sistema de Informações de Agravo de Notificação 

(SINAN). 

  

A idade média entre os indivíduos foi de 26,6 anos, em 

primeiro lugar, surge a faixa etária de que representa a 

população de adultos jovens 20 a 39 anos, com maior registro 

de 120 ocorrências durante o período avaliado, o equivalente a 

(29,55%). Sendo que a segunda faixas etárias mais acometidas 

foram as crianças de 1 a 4 anos, com 98 ocorrências de LV, o 

equivalente (24,13%). A terceira faixa mais atingida pela LV foi 

40 a 59 anos com ocorrência de 67 ocorrências, o equivalente 

a (16,5%).  

 Diante disso, é importante destacar que os principais 

grupos acometidos são crianças e adultos, mas o fato que 

chama mais atenção é o caráter precoce da doença, que 

crianças entre 1 a 4 anos está no segundo grupo que mais 

contraiu a doença, assim, é de grande importância chama 

atenção visto que é um grupo específico que ainda não possui 

um sistema imunológico formado o suficiente para lidar com 

esse tipo de protozoário, consequentemente, a criança não 

tratada precocemente não tenha chance de lutar contra a LV 

(PIMENTAL, 2014).  

 Na comparação de gêneros observou-se a 

predominância do sexo masculino no número total de casos 

notificados entre o ano de 2008 a 2017. Do total de casos 

65,51% (266) correspondente a homens e 34,48% (140) casos 
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relacionados a mulheres. Esse resultado não se alterou em 

nenhum dos anos entre 2008 a 2017, entretendo, no ano de 

2014 os números de casos relacionado as mulheres tiveram um 

aumento radical, chegando a ficar com 1 caso a menos em 

relação aos homens.  

 Quanto a avaliação da escolaridade, a maior resposta foi 

para o critério que não se aplica a nenhuma das definições 

disponíveis na base de dados do SINAN 34,48% (140), 

podendo relacionar esse número aos registros de crianças fora 

da idade escolar. Apesar disso, com base nas informações 

disponíveis os que apresentam 1ª a 4ª série incompleta do EF 

corresponde a 10,09% (41) do total da população, em seguida 

5ª a 8ª série incompleta do EF representam 8,62% (35) do total, 

demostrando que a doença acomete principalmente a parte da 

população que possuem baixa escolaridade. Vale ressaltar que, 

o perfil de escolaridade já foi apresentado em outros estudos e 

vem somando para explicar a importância do aprendizado, já 

nos seus primeiros anos escolares, que possuem disciplinas 

referentes a saúde e prevenção de doenças, tais como ciência 

e biologia (VALE, 2015).  

 A população autodeclarada parda foi a mais acometida 

pela LV, registrando 267 novos casos ao longo do período 

analisado, o equivalente a 71,39% de todos os registros do 

período. Em seguida, a população autodeclarada branca 

representa o segundo grupo mais atingida com 79 novos casos, 

21,12% do total no período. As populações autodeclaradas 

preta, amarela e indígena juntas somam 28 novos registros, 

cerca de 7,48% do somatório geral. Porém, é importante 

destacar que na sua composição ética no estado da Paraíba a 

população parda é a que possuiu a maior representatividade, 
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em seguida a população autodeclaradas brancos, negros, 

amarelo e indígenas.  

 Na tabela 2, podemos observar que a maioria das 

amostras estudadas teve o Critério Laboratorial como critério 

confirmatório (84,97%) e o restante (15,02%) por critério Clínico 

Epidemiológico. No segundo estudo, o Diagnóstico Parasitário 

sendo uma das técnicas mais importantes para o rastreamento 

de formas amastigotas do parasito, Não realizado foi o critério 

mais selecionado apresentando (53,69%) em comparação ao 

resultado Positivo que teve (34,97%), mostrando um grande 

espaço de diferença. No Diagnóstico Imunofluorescência (RIFI) 

teve resultados semelhantes ao Diagnostico Parasitário, o 

critério que mais apareceu foi o Não realizado com (47,29%) 

que novamente comparado com o resultado Positivo 

apresentou (44,82%). Mostrando a importância das técnicas de 

diagnósticos que são disponibilizados gratuitamente, porém 

não são utilizadas pela grande maioria da população, isso 

devesse por vários fatores que já foram apresentados 

anteriormente. 

    

Tabela 2: Variáveis clínicas dos casos de Leishmaniose 

Visceral confirmadas na população do estado da Paraíba/PB, 

2008 a 2017. 

Variável    
                   
Total  

           
%  

 
Diagnóstico 
Parasitário        

 Ignorado   8  2  

 Positivo    142 34,97  
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 Fonte: Dados obtidos do Sistema de Informações de Agravo de 

Notificação (SINAN). 

 

A co-infecção HIV-Leishmania, vem sendo estudada 

desde a década de 80, podendo ser considerada uma situação 

 Negativo   38 9,35  

 Não realizado   218 53,69  

       

Co-infecção HIV      

 SIM   64 22,22  

 Não   224 77,77  

       
Diagnóstico Imunofluorescência 
(RIFI)    

 Ignorado    8 1,97  

 Positivo   182 44,82  

 Negativo   24 5,91  

 Não realizado  192 47,29  

       

Critérios Confirmatórios      

 Laboratorial   345 84,97  

 
Clínico-
epidemiológico 61 15,02  
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emergente e com alta gravidade, visto que o vírus HIV tem 

como consequência reduzir as defesas do corpo humano contra 

outras doenças já instaladas e também a tornar o indivíduo 

portador do vírus suscetível a infeção por outras enfermidades 

(ALVAR et al., 2012). Contudo, a situação fica mais 

preocupante quando os dados epidemiológicos das duas 

doenças são cruzadas, sendo que ambas tem invadido 

territórios opostos, tendo a leishmaniose se inserido no 

ambiente urbano devido às migrações, e o HIV se 

disseminando no interior dos estados, indo uma de encontro à 

outra (BRASIL, 2015).  

 Do total de casos confirmados no estado da Paraíba, 64 

apresentaram co-infecção com o Vírus da Imunodeficiência 

Humana – HIV, mostrando uma positividade de 22,22% dos 

casos, e uma negatividade de 224 (77,77%) dos casos. 

Indicando que o estado da Paraíba, o número de co-infecção 

ainda é alto em comparação a outros municípios e estados do 

Brasil, sendo maior do que no município de Aracaju (4,6%), 

maior do que o estado do Mato Grosso (7,41%). É importante 

ressaltar que esta co-infecção ainda é sub-notificada, e que a 

grande maioria dos pacientes desconhecem sua sorologia para 

HIV (GOES et al., 2014; COMIRAN et al., 2018).  
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Tabela 2: Evolução clínica dos casos de Leishmaniose Visceral 

confirmadas na população do estado da Paraíba/PB, 2008 a 

2017. 

   

 

 

   

EVOLU

ÇÃO     

      

Ano 

     

Cura 

       

Abando

no  

Óbito por 

LV 

Óbito por 

outra causa  

Transfer

ência  

 

201

7 25 0 

 

 4  1   6  

 

201

6 10 0 

 

 3  0   12  

 

201

5 31 0 

 

 7  0   1  

 

201

4 

 

34 

 

2 

 

 

 

7  

 

3   

 

0  

 

201

3 

 

25 

 

2 

 

 

 

0  

 

2   

 

1  

 

201

2 28 1 

 

 5  2   2  

 

201

1 24 0 

 

 6  0   3  

 

201

0 21 0 

 

 5  0   0  

 10 0   1  0   0  
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Tabela 3: Evolução de casos de Leishmaniose Visceral 

confirmadas na população do estado da Paraíba/PB, 2008 a 

2017. 
Fonte: Dados obtidos do Sistema de Informações de Agravo de Notificação 

(SINAN). 

 

Quanto à evolução dos casos, no período de 2008 a 

2017, observou-se que houve uma melhora na evolução dos 

casos. Nesse período, 237 casos foram curados e 39 evoluíram 

com óbito devido a LV e 9 casos evoluíram para óbito por causa 

contraria a LV. Devido a fatores que dificultam a realização de 

procedimentos, a exemplo de diagnósticos, alguns pacientes 

são transferidos para outros unidades de saúde, no estudo 

mostra que 25 casos foram transferidos para outra unidade 

hospitalar. 

Na comparação entre os anos de 2015, 2016 e 2017, o 

número de cura teve uma grande variação, demostrando que 

ainda a LV vem causando alterações na evolução clínica dos 

pacientes, porém o número de óbito por LV apresentou uma 

notável queda. Concluindo que ao longo dos anos os números 

de cura tiveram uma mudança positiva, mas em comparação 

aos outros anos ainda é baixo, que as unidades de saúde 

possuem um déficit, tanto no diagnostico quanto no seu 

tratamento. Em comparação aos óbitos, no ano de 2017, 

apenas 4 casos evoluíram para óbito por LV, apresentando um 

ótimo número em relação aos outros anos, como pode ser visto 

na tabela 3.  

200

9 

 

200

8 29 0 

 

 1  1   0  
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Nosso estudo corroborou para mostrar a importância dos 

casos epidemiológicos. Analisando os resultados das 

evoluções de casos, retratamos a insuficiência na qualidade 

dos registros dos Sistemas de Informações em Saúde, que 

dificulta a realização de estudos epidemiológicos sobre a 

problematização em relação da saúde pública. A falta de 

informações impede a elaboração de um estudo mais 

conclusivo, em muitos casos mostrando um resultado falso-

positivo, resultando na negligência e descuidado na atenção 

básica.  

 

CONCLUSÕES  

  

 Nesse estudo pode-se identificar o comportamento da LV 

no estado da Paraíba ao logo de uma década (2008 a 2017), 

quanto a seu perfil epidemiológico, sua distribuição geográfica 

e suas variáveis populacional e clínicas relacionados aos 

pacientes do estado da Paraíba. 

 A prevalência média do número é de 40,6 casos/ano nos 

últimos 10 ano, que configura o estado da Paraíba área 

endêmica para transmissão da Leishmaniose Visceral, 

comprovando que a doença é um grande problema permanente 

na saúde pública do estado. 

 A LV é considerada endêmica na Paraíba, inicialmente 

com característica rural e recentemente em expansão para 

áreas urbanas, apesar da Paraíba ser o 5º maior estado em 

termos de população entre os estados do nordeste, ela 

apresenta um dos maiores números de casos de LV entre os 

demais estados da Região Nordeste brasileiro. Podemos 

comparar com o estudo realizado por Leite (2016), que avaliou 

os casos de LV no estado de Pernambuco entre os anos de 
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2005 a 2014, em uma década teve o total de 954 casos 

confirmados, assim, podemos ver as semelhanças entre os 

números de casos entre os estados da Paraíba-PB e 

Pernambuco-PE, lembrando que a população e o tamanho 

demográfico entre as duas possuem uma grande diferença, 

entretanto, os dois estados possuem algo em comum, no ano 

de 2014 os dois estados obtiveram o maior número de 

confirmação de casos de LV em relação aos outros anos, além 

dos números de casos, a população autodeclarada parda 

obteve o maior número em relação as outras raças, e a 

população do sexo masculino apresentaram maior evidencias. 

Estes achados talvez se justifiquem porque a LV tende a ser 

relativamente crônica em áreas endêmicas e a afetar crianças, 

por apresentar maior vulnerabilidade, e as pessoas do sexo 

masculino, devido a exposição mais frequente (LEITE, 2016).   

 A LV é considerada uma doença negligenciada, portanto, 

isso torna a possibilidade de expansão da doença no estado da 

Paraíba, tornando mais preocupante, uma vez que, apesar da 

LV ter apresentado alto índice de cura, ele ainda expõe 

letalidade média. Sua expansão, principalmente em áreas 

urbanizadas e em pessoas infectadas por HIV, torna relevante 

e urgente o conhecimento do ciclo da LV e do perfil 

epidemiológico que ela vem apresentando no estado, sempre 

visando a prevenção, identificação precoce e tratamento 

adequado para toda a população do estado da Paraíba. 

 Para tal, é necessário que os municípios/regiões 

possuam um programa bem planejado e que deve ser levado a 

sério como um dos elementos essenciais na organização, entre 

outros, estratégias efetivas de comunicação e mobilização 

social, monitoramento e avaliação das estratégias, pesquisas 

operacionais e definir como parte da atenção primária à saúde 
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(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). Desta forma, é 

relevante descartar a importância de supervisionar como estão 

organizados e o custo-efetivo dos programas de controle da LV, 

principalmente nos municípios paraibanos a nível municipal e 

regional, destacando os que possuem as maiorias dos casos.  

 Nesse contexto, é preciso entender o processo de 

formação de áreas vulneráveis é necessário compreender o 

modo de organização e ocupação do espaço urbano, os quais 

necessitam de uma atenção redobrada por parte do Estado, via 

planejamento urbano. Em algumas situações, os planos agem 

enfatizando as desigualdades sociais, mudando equipamentos 

e infraestruturas em áreas já ocupadas por população de alta 

renda, aumentando a qualidade em lugares que já possuem um 

atendimento consideravelmente bem e deixando de lado 

lugares que realmente precisa de uma atenção básica, 

mostrando que tem investimento, só falta uma estratégia e uma 

organização por parte do governo do estado. Destacando 

ainda, fatores como, baixa condições socioeconômica, 

desmatamento e precariedade de saneamento básico, 

contribuem para a instalação e disseminação da LV nas regiões 

mais afetadas. A construção de casas sem a mínima infra-

estrutura sanitária e a destruição dos ecótopos naturais do vetor 

faz com que as pessoas fiquem expostas aos fatores de risco 

responsáveis pela dispersão da LV (MAIA, 2014).  
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RESUMO: O CCR (câncer colorretal) está entre as três 
neoplasias mais comuns em todo o mundo. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento 
epidemiológico da mortalidade por CCR na região do Nordeste 
brasileiro, considerando diferentes períodos, sexos e faixa 
etárias. Para isso, executou-se uma análise temporal e espacial 
da mortalidade por câncer colorretal na região do Nordeste. Os 
dados foram obtidos no Atlas On-line do INCA nos meses de 
julho a setembro de 2019, considerou-se o intervalo de 2008 a 
2017 e as faixas etárias acima de 20 anos. Pôde-se observar 
que a TM por CCR aumentou ao longo dos anos, em todos os 
estados do Nordeste sendo a média de menores registros em 
2008 com 1,22 e 0,79, para 100 mil homens e 100 mil mulheres 
respectivamente. Enquanto em 2017 obteve-se a média de 
maiores registros de mortalidades como 2,34 e 2,36 para cada 
100 mil homens e 100 mil mulheres respectivamente. Com 
estes dados, observou-se que houve maior mortalidade em 
homens, o que é perceptível em todos os estados. Quando se 
considera a faixa etária, observou-se a maior mortalidade acima 
dos 80 anos, e que a baixo de 39 anos, as TM são baixíssimas. 
Os estados mais atingidos, independente de sexo, foram o 
Piauí e o Pernambuco por câncer de reto e câncer de cólon, 
respectivamente. Portanto, observou-se que, o CCR apresenta 
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aumento ao longo dos anos, com distribuição diferenciada entre 
os estados do Nordeste, sendo mais comum acima de 80 anos 
e em homens. 
Palavras-chave: Câncer colorretal. Tratamento. 
Epidemiologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer, é um conjunto de mais de 100 doenças, que 

tem o crescimento desordenado de células, que tendem a 

invadir os tecidos e órgãos. As células dividem-se rapidamente, 

elas tendem a ser bastante agressivas e incontroláveis, com 

isso gerando a formação de tumores, que podem se espalhar 

por várias outras regiões do corpo (INCA,2019). 

Entre eles, destaca-se o câncer colorretal, que tem sido 

bastante frequente, e é um dos grandes problemas de saúde 

pública, no Brasil, ele encontra-se entre os seis cânceres mais 

prevalentes e tem se tornado uma neoplasia bastante incidente 

em vários países (LIMA,2014). 

O número de pessoas acometidas por CCR (câncer 

colorretal) apresenta-se uma grande proporção em países 

desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento. Mesmo com 

todo o avanço tecnológico, a incidência dessa neoplasia é 

preocupante, ele possui seu desenvolvimento bastante 

silencioso, o que resulta em um diagnóstico tardio, pois o tumor 

perdura por um longo período assintomático, além disso esse 

câncer pode ser influenciado por fatores ambientais ou 

hereditários (SILVA,2014). 

O CCR pode ser hereditario, porém é bastante raro, 

corresponde cerca de 2 a 5% dos casos por mutações ligada a 

hereditariedade. Esse processo de hereditariedade, pode fazer 

com que ocorra a maior chance de surgir esse tipo de neoplasia 
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em pacientes menores de 35 anos (MORK , 2015). Além dos 

fatores hereditários, fatores externos como hábitos alimentares, 

sedentarismo, consumo de álcool, contribuem para o 

desencadeamento do maior número de casos de CCR (INCA, 

2014). 

O câncer colorretal na sua fase inicial pode ser 

assintomático, porém, devem ser considerados os sinais e 

sintomas que pode indicar a presença da neoplasia tais como: 

alteração do hábito intestinal como diarreia ou constipação, dor 

no abdome e alterações nas fezes onde pode identificar a 

presença de sangue. Dentre os menos comuns estão à 

presença de muco nas fezes, dor no baixo ventre, anemia, 

queda do estado geral, tumor abdominal onde é possível a 

palpação, obstrução intestinal aguda, fístulas colônicas e 

peritonite fecal por perfuração intestinal, no entanto, estes 

sinais e sintomas também fazem parte do quadro clinico da 

doença (MENEZES, 2016). O fato de ser uma neoplasia 

silenciosa contribui para o diagnostico tardio que por 

consequência, dificulta seu tratamento diminui 

consideralvelmente as chances de cura, contribuindo para uma 

maior mortalidade (DUTRA,2015). O diagnóstico dessa 

neoplasia pode-se dá através de realização de exames, como 

a colonoscopia (VALLE,2017).   

 Considerando os dados supracitados esta pesquisa 

propõe-se realizar um levantamento epidemiológico da 

mortalidade por câncer colorretal na região do Nordeste 

brasileiro, ao longo de 10 anos (2008 a 2017), considerando 

sexo e faixa etária.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo trata de uma análise temporal e espacial 

a respeito da mortalidade do câncer de colon e reto (CID C18 e 

C20) na região do nordeste brasileiro, 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 julho e 

setembro de 2019. Foram analisadas as proporções de 

mortalidades ajustadas para cada 100 mil habitantes 

compreendendo o período de 2008 a 2017, considerando 

ambos sexos e diferentes faixas etárias, acima de 20 anos de 

idade. 

 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 

 

Analisando o perfil de mortalidade por CCR no Nordeste, 

por um período de 10 anos, pôde-se observar que a taxa de 

mortalidade (a cada 100.000 habitantes) aumenta no decorrer 

dos anos, em todos os estados do Nordeste, sendo a média de 

menores registros, em 2008 de 1,22 e 0,79, para homens e 

mulheres respectivamente. Enquanto em 2017, obteve-se a 

média de maiores registros de mortalidade como 2,34 e 2,36 

para homens e mulheres respectivamente, evidenciado na 

figura 1.  

Observou-se na Figura 1A e 1B, que houve um 

crescimento considerável no decorrer desses dez anos, com 
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exceção do período de 2009 a 2011, em que ocorreu um 

declínio na taxa de mortalidade em mulheres, porém retornou 

para seu crescimento nos anos seguintes.  

Pôde-se observar também que o sexo masculino, é mais 

atingido do que o sexo feminino, em ambos os canceres na 

região do Nordeste, provavelmente pelo fato dos homens 

demorarem para procurar pelos serviços de atenção primária, 

devido aos seus estereótipos preconceituosos, negligenciam as 

politicas de prevenção e cuidados, assim  descobrindo a 

doença em período de desenvolvimento tardio (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2008).  

 

Figura 1. Taxa de mortalidade por câncer de Reto (A) e câncer 

de colon (B) (100.000 habitantes), em homens e mulheres, no 

período entre 2008 e 2017. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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gordura podem resultar em metabólitos pró-inflamatórios e 

carcinogênicos. 

Porém, observou-se que o consumo de carboidratos 

pode estimular a produção de metabólitos que mantêm a saúde 

das mucosas, bem como a ingestão de fibras, que também 

podem atuar prevenindo o surgimento desse tipo de câncer, 

porém essas informações ainda são pouco propagadas e, 

essas fibras são consumidas em sua maioria em quantidades 

insuficientes para serem associada ao baixo risco de câncer de 

cólon (KEEFE,2016). 

O tabagismo também se destaca, pois, estudos 

evidenciam que pessoas que fumam cigarros por um longo 

período de tempo têm um risco aumentado para desenvolver 

CCR, mesmo que haja ajuste posterior para outros fatores de 

risco (ADAMOWICZ; WROTKOWSKA; ZAUCHA, 2015). 

Na figura 2B, observou-se os resultados de câncer de 

cólon cujos valores, de todas as faixas etárias, são maiores que 

os valores da figura 2A que apresenta os valores de câncer de 

reto, na região do Nordeste. 

Ambos os cânceres apresentam uma crescente taxa de 

mortalidade com o aumento das idades, assim a faixa etária 

mais atingida é apartir de 60 anos,  devido a população idosa 

ter sido exposta a fatores de risco por um tempo mais 

prolongado (ADAMOWICZ; WROTKOWSKA; ZAUCHA, 2015). 

Por ser um câncer que acomete mais idosos, em jovens, 

ele  passa, muitas vezes despercebido, pela falta  de  suspeita  

do paciente,  família  e  profissionais,  falta  de  percepção  da  

seriedade  dos  sintomas,  negação  sobre  os  mesmos  e 

questões  socioeconômicas. A triagem é recomendada  a partir  

dos 50 anos, por isso os jovens tem maior probabilidade de 

obter o diagnostico tardio,  agravando  a  gravidade  pelo  

retardo  do  tratamento. Em média, pacientes acometidos entre 
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20 e 40 anos vivem cerca de 5 anos a menos que 

diagnosticados aos 60-80 (AHNEN,2014). 

 

Figura 2. Taxa de mortalidade por câncer de Reto (A) e câncer 

de colon (B) (100.000 habitantes), em homens e mulheres com 

faixa etária de 20-99+, entre 2008 e 2017. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 

0
,0

9

0
,10
,3

5

0
,3

6

1
,1

5

1
,0

3

2
,7

1

2
,5

25
,1

4

5
,6

39
,6

1 1
1

,9
61

8
,3

8

2
0

,8
8

M U L H E R H O M E M

TA
X

A
 A

JU
ST

A
D

A

FAIXA ETÁRIAA
20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59
60 a 69 70 a 79 80 a 99+

0
,1

6

0
,1

2

0
,5

3

0
,4

8

1
,6

7

1
,4

6

3
,9

3
,8

27
,9

1

9
,4

2

1
6

,9
8

1
8

,8
5

3
2

,3
4

3
2

,2
8

M U L H E R H O M E M

TA
X

A
 A

JU
ST

A
D

A

FAIXA ETÁRIAB
20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59

60 a 69 70 a 79 80 a 99+



CÂNCER COLORRETAL: ANÁLISE DO PERFIL DE MORTALIDADE 

638 
 

 A partir da relação do CCR com esses fatores de risco foi 

desenvolvida uma pesquisa nos Estados Unidos onde 

demonstrou que o controle dos fatores de risco passíveis de 

prevenção, como o uso de uma dieta adequada e estilo de vida 

saudável, reduziu a incidência de CCR em 35% naquele país 

(RICHARDSON,2011). Levando em consideração a questão 

sobre a organização dos serviços, no que se refere à prevenção 

e ao diagnóstico precoce, o Brasil, diferentemente dos Estados 

Unidos, não possui à implantação de programas de 

rastreamento desses cânceres, incentivando a adoção de 

práticas preventivas, que junto com um estilo de vida adequado, 

reduz consideravelmente tanto a incidência e consequente 

mortalidade (GRUBB RL, 2015).  

 Com os avanços nas políticas, que estão voltadas para 

a atenção oncológica,  é fundamental que haja um 

fortalecimento da vigilância em saúde no sentido de subsidiar 

políticas preventivas para a formulação de programas de 

rastreamento e diagnóstico precoce, com isso visando a 

diminuição de internações prolongadas, alto custo de 

tratamento, reabilitação e a altos coeficientes de mortalidade 

(DUTRA, 2015). 

Na figura 3, observou-se a taxa de mortalidade nos 

diferentes estados do nordeste, considerando homens e 

mulheres. Os homens se destacaram por maiores taxas de 

mortalidade, com exceção de Alagoas, Maranhão e Sergipe na 

imagem A e Bahia e Pernambuco na imagem B que as 

população feminina obteve-se maiores valores de TM, porém a 

diferença é mínima. Em outras regiões como sul, sudeste e 

centro-oeste, o sexo feminino destacou-se com maiores indices 

de mortalidade, porém no sexo masculino ocorreu um aumento 

significativo em todos as regiões brasileiras (OLIVEIRA,2018). 
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No Brasil, a oferta dos serviços de saúde ainda se mostra 

desigual, porque a infraestrutura para realizar a prevenção, o 

diagnóstico e o tratamento do câncer tende a se agrupar nas 

áreas mais desenvolvidas, esse acesso desproporcional aos 

sistemas de saúde foi apontado como uma das importantes 

explicações para a tendência de aumento da mortalidade por 

CCR (DE ANGELIS, 2014). 

Em ordem decrescente, foi listados todos os estados do 

Nordeste, onde podemos observar que, novamente, os dados 

do câncer de cólon (FIGURA 4B) são mais elevados do que o 

de reto (FIGURA 4A), mudando também a ordem de estados 

mais atingidos, destacando o Piauí com maiores índices por 

câncer de reto com TM de 2,13 (A) e Pernambuco por câncer 

de colon (B) com TM de 3,06. 
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Figura 3. Taxa de mortalidade por câncer de Reto (A) e câncer 

de colon (B) (100.000 habitantes), em homens e mulheres nos 

estados do Nordeste, entre 2008 e 2017. 
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Figura 4. Classificação por Taxa Ajustada por câncer de Reto 

(A) e câncer de colon (B), em ambos os sexos, no período de 

2008 a 2017, nos estados do Nordeste. 

 

 
 Fonte: Pesquisa direta. 2019 
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mais frequentemente, disseminado no liquido peritoneal e 

invade a cavidade peritoneal (HUNGEN 2014). A localização 

anatômica e o subtipo histológico afetam profundamente os 

padrões de metástase, é importante a identificação pois a 

maioria das pessoas que morrem de câncer é devido a doença 

metastática (RIIHIMÄKI,2016).  

 Outros fatores que podem estar associados a 

patogênese desta neoplasia, são as infecções 

por Fusobacterium  que é frequente no carcinoma colorretal, é 

necessário definir se há algum envolvimento de Fusobacterium 

na tumorogênese.  A presença desta bactéria pode representar 

uma infecção oportunista em um local imunocomprometido, 

mas também pode representar possibilidade de um papel na 

origem do tumor, talvez por meio de mecanismos pró-

inflamatórios, sendo necessário estudos mais 

aprofundados ( CASTELLARIN, 2012). No entanto, nenhum 

estudo testou especificamente essa idéia na causa do CCR, e, 

portanto, esta é uma área em que trabalhos experimentais 

cuidadosamente projetados podem ajudar a aprofundar 

estudos de como a microbiota pode colaborar para a 

patogênese da carcinogênese do cólon (SEARS, 2014). 

Estudos mostram ainda que a analise de miRNA, podem 

ser um biomarcador promissor do CCR, diante disso, foi 

possível verificar os níveis exossômicos séricos de sete 

miRNAs (let-7a, miR-1229, miR-1246, miR-150, miR-21, miR-

223 e miR-23a), foram significativamente mais altos em 

pacientes com CCR primário, do que em pacientes saudáveis, 

e esse níveis exossômicos foram significativamente 

desregulados após ressecção cirúrgica dos turmores (OGATA -

KAWATA,2014). Espera-se que, com o progresso dessas 

pesquisas seja possível diagnosticar futuramente de uma forma 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312814000651#bib13
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não invasiva e precoce a manifestação dessa neoplasia através 

de analise laboratoriais.  

    No entanto, nos dias atuais a colonoscopia é o meio de 

diagnostico mais efetivo para descoberta de CCR. O método 

permanece benéfico até uma idade mais avançada, 

aumentando a expectativa de vida e a probabilidade de rastreio 

do câncer (NEVES, 2014).   

 Outro fator que é essencial para a diminuição da 

mortalidade por CCR, além do diagnóstico precoce, é o 

tratamento adequado que vai depender de alguns fatores como 

a localização, extensão, tamanho do tumor, e o estado geral de 

saúde que se encontra o paciente (REDDY, 2015). Já existem 

vários métodos de tratamento para esse tipo de câncer e o 

principal delas é a cirurgia (curativa ou paliativa) que consiste 

na retirada do tumor junto a parte do cólon ou reto que está 

comprometida. Considera-se uma cirurgia curativa quando 

ocorre a remoção completa do tumor primário, órgãos e 

estruturas comprometidas com metástases identificadas. E é 

considerado paliativo quando tem o propósito de aliviar e 

reduzir os sintomas de pacientes que não tenham condições de 

cura (PLUMMER, 2016). Na maioria dos casos é necessário a 

realização da colostomia que pode ser temporária ou 

permanente (SILVA, 2016).  

A estomia é considerada uma das mais importantes 

realizações cirúrgicas, refere-se à abertura feita na parede 

abdominal por meio da colostomia, possibilitando a sobrevida 

do paciente com câncer colorretal. A estomia gera 

transformações fisiológicas e psicológicas que ocasionam 

impactos importantes na vida do paciente. Faz emergir 

sentimentos como medo, insegurança, revolta, desesperança, 

fragilidade, dentre outros. Diante dos fatos, percebe-se que as 

pessoas estomizadas estão suscetíveis à diminuição da 
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autoestima e da qualidade de vida. A qualidade de vida 

relacionada à saúde e as variáveis que influenciam nos 

indivíduos com diagnóstico pregresso de câncer colorretal após 

a estomização, permite avaliar os efeitos adversos do 

tratamento (FERREIRA, 2015). 

 Tanto a radioterapia como a quimioterapia pode ser 

usada antes da cirurgia que servem para reduzir a massa 

tumoral facilitando a retirada do tumor. E pode ser usada após 

a cirurgia para destruir células cancerosas que tenham 

permanecido na área tratada e que possa permitir que a 

neoplasia reincida (MARTLING,2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

  Infere-se que a mortalidade por câncer colorretal, de 

modo geral, é mais recorrente no sexo masculino com faixa 

etária acima de 80 anos, consequência de um estilo de vida 

inadequado e uma alimentação pouco saudável. Porém a taxa 

de mortalidade no sexo feminino vem crescendo com o decorrer 

dos últimos dez anos, devido o maior contato, que as mulheres 

vem tendo, com esses fatores de risco ultimamente.  
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RESUMO: A meningite é uma afecção infectocontagiosa 
caracterizada pelo processo inflamatório agudo das 
membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal, 
denominadas de meninges. A etiologia da meningite é 
multifatorial, podendo ser desencadeada por fatores infecciosos 
ou não-infecciosos. Dessa forma, o presente estudo teve como 
objetivo realizar uma caracterização do perfil epidemiológico de 
acometidos por meningite em Recife-PE, durante os anos de 
2014 a 2018. Tratou-se de um estudo epidemiológico com 
análise de dados realizado por meio da coleta de casos de 
meningite notificados em Recife-PE, entre 2014 a 2018, através 
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do 
Brasil (DATASUS). Foram consideradas as variáveis ano, sexo, 
faixa etária, etnia, nível de escolaridade, desfecho clínico, taxa 
de letalidade e critérios confirmatórios para diagnóstico, nas 
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quais analisou-se o número absoluto e o percentual. O ano de 
2014 foi aquele em que foram notificados o maior número de 
casos de meningite na população de Recife-PE, a 
caracterização do perfil epidemiológico de acometidos por 
meningite, apresentou predominância de indivíduos do sexo 
masculino (59,7%), em crianças com idade entre 5 a 9 
anos(19,8%), com maior representatividade pela  etnia 
parda(58,6%), apresentando baixa escolaridade. As 
informações apresentadas  no presente estudo poderão ser 
utilizadas para o direcionamento de políticas públicas 
específicas, que possibilitem ações de prevenção, promoção da 
saúde à população, em relação a meningite. 
Palavras-chave: Meningite. Saúde pública. Epidemiologia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A meningite é uma afecção infectocontagiosa caracterizada 

pelo processo inflamatório agudo das membranas que 

envolvem o encéfalo e a medula espinhal, denominadas de 

meninges. A etiologia da meningite é multifatorial, podendo ser 

desencadeada por fatores infecciosos ou não-infecciosos, e 

geralmente está associada a um quadro de infecção por micro-

organismos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018; 

CREPALDI et al., 2018; DIAS et al., 2017).  

Na abordagem da saúde coletiva, o levantamento de dados 

e informações acerca de doenças infectocontagiosas possui 

grande importância em todo o mundo. Entre elas, destaca-se 

com grande significância a meningite bacteriana (AZEVEDO et 

al., 2019). 

Considera-se que os principais micro-organismos 

causadores de doenças na população, incluindo meningite, são 

Streptococcus pneumoniae,Neisseria meningitidis, Listeria 

monocytogenes, Haemophilus influenzae tipo b, Estreptococos 



CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR MENINGITE 

EM RECIFE-PE, ENTRE OS ANOS DE 2014 A 2018: UM ESTUD DOCUMENTAL 

650 
 

do grupo b e Escherichia coli . Contudo, pneumococos têm sido 

apontados como principais agentes etiológicos da meningite em 

adultos mundialmente (MICGILL et al., 2016). 

Geralmente, a meningite é desencadeada principalmente 

por vírus, porém quando sua origem é provocada por etiologia 

bacteriana há uma grande relevância por ser uma das maiores 

causas de morte quando comparada com a viral, ocorrendo 

mais frequentemente em crianças, sobretudo nas faixas etárias 

entre 1 a 5 anos, quando comparada ao público adulto 

(ALMEIDA et al., 2016). 

 No Brasil, a meningite é apontada como um grave 

problema de saúde pública, tendo em vista que apresenta uma 

alta taxa de incidência, alta taxa de mortalidade (3% a 19%) e 

elevado índice de ocorrência de sequelas, com grandes 

chances de manifestação em forma de surtos. Além disso, 

deve-se considerar os elevados custos substanciais nos 

serviços do sistema público de saúde (BRASIl, 2019; CRUZ et 

al., 2018; CREPALDI et al., 2018; GONÇALVES; 

MEZAROBBA, 2018).  

 Para que haja a obtenção de um diagnóstico preciso da 

doença e de seu agente etiológico, é necessário a aplicação de 

procedimentos laboratoriais, como meios de cultura e 

bacterioscopia do líquido cefalorraquidiano. Além da análise de 

indicadores hematológicos e bioquímicos (CREPALDI et al., 

2014). 

 Os acometidos por meningite podem apresentar rigidez 

no pescoço, cefaleia, febre, náuseas e vômitos. Alguns 

indivíduos podem ser portadoras assintomáticas, podendo 

disseminar a meningite por via de transmissão direta por meio 

de gotículas de saliva, espirro e/ou tosse (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012). 
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 O desenvolvimento dessa doença pode estar 

relacionado ao estado nutricional inadequado, distúrbios 

imunológicos ocasionados por tratamentos de quimioterapia, 

radioterapia e uso de corticoides a longo prazo e danos no 

sistema nervoso central. Além destes, características 

infecciosas de agentes bacterianos como encefalite, mielite, 

otite, bacteremias e abcessos cerebrais também podem 

favorecer o desenvolvimento de meningite (LABIAK et al., 

2007).   

 As principais medidas que devem ser adotadas para a 

prevenção contra a meningite incluem: manutenção de uma boa 

alimentação, cuidados com a higiene, a exemplo de higienizar 

as mãos frequentemente, uso de lenços descartáveis após 

espirrar ou tossir, não compartilhamento de utensílios como 

copos, talheres ou outros sem lavagem prévia; evitar beijos nas 

mãos ou em regiões próximas à boca de bebês e crianças; 

evitar exposição em áreas com grande aglomeração de 

pessoas; manter as áreas mais frequentadas com boa 

ventilação, e permitir a entrada direta de luz provinda do sol 

nestes locais; higienizar de forma adequada as mãos na 

entrada e saída de hospitais; manter um bom estado de saúde 

de forma geral; e essencialmente ter o controle das vacinações 

de rotina sempre atualizado (MINAS GERAIS, 2009; BRASIL, 

2019). 

Entretanto, a meningite trata-se de uma doença de difícil 

erradicação, pois é de fácil contágio, embora seja considerada 

rara. Ademais, se faz presente em todas as estações do ano. 

Contudo, existem tipos de vacinação específicos para cada 

categoria de meningite e seus agentes etiológicos, que ainda é 

considerado como o método mais eficaz de imunização, 
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levando em consideração a possibilidade de que a vigilância 

epidemiológica pode passar por diversos processos de 

evolução de acordo com a progressão de casos da doença, 

sempre aprimorando fármacos e métodos de prevenção.  

 Dessa forma, levando em consideração que a meningite 

pode atingir qualquer indivíduo independentemente do gênero 

ou faixa etária, torna-se importante o estudo epidemiológico de 

diferentes populações, a exemplo dos habitantes de Recife-PE, 

onde nota-se importante escassez literária sobre esta temática. 

 Assim, o presente estudo teve como objetivo elucidar o 

perfil epidemiológico de acometidos por meningite em Recife-

PE, durante os anos de 2014 a 2018. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Delineamento do estudo 

 

O presente artigo trata-se de um estudo epidemiológico 

descritivo, retrospectivo e documental com análise quantitativa 

de dados. Foi realizada uma coleta de número de casos de 

meningite notificados em Recife no período entre 2014 a 2018, 

por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde do Brasil (DATASUS). 

 

Local do estudo 

 

O município de Recife, localiza-se na região Nordeste do 

Brasil e atualmente é apresentada como capital do estado de 

Pernambuco (figura 1). No ano de 2010 apresentou 1.537,704 

habitantes, com estimativa para 1.645,727 habitantes em 2019. 

O salário médio de trabalhadores formais no ano de 2017 foi de 
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3,2 salários mínimos e possuía, em 2009, 274 estabelecimentos 

de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) (IBGE, 

2017).  

 

Figura 1. Representação gráfica do mapa do Brasil, com 

destaque para o estado de Pernambuco e o município de 

Recife. 

 

 
Fonte: cidade-brasil.com.br; sescpe.org.br. 

 

Variáveis analisadas  

 

 Foram estudadas as variáveis ano de notificação, geno, 

faixa etária, etnia, nível de escolaridade, desfecho clínico da 

doença, taxa de letalidade e critérios utilizados para 

diagnóstico, nas quais analisou-se o número absoluto e o 

percentual. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Entre os anos de 2014 a 2018, constatou-se o surgimento 

de 4.049 casos de meningite na população de Recife-PE. 

Abaixo (figura 2) é possível observar os diferentes percentuais 

de acometidos por ano. 

 

Figura 2. Percentual de casos confirmados de meningite em 

Recife- PE entre os anos de 2014 a 2018 

 
O ano de 2014 destacou-se pelo maior número de casos 

representando 23,5% do total, seguido do ano de 2015 com 

20,6% e 2017 com 19,3%. O menor número de casos 

evidenciou-se nos anos de 2016 e 2018 com 18,2% e 18,3%, 

respectivamente. 

Quando analisados os anos desde 2014, torna-se 

perceptível que ao decorrer dos anos houve uma redução no 

número de casos de meningite, isso se deve ao avanço de 

tecnologias voltadas para o diagnóstico e ao aperfeiçoamento 

da vigilância epidemiológica através do Ministério de Saúde. 

Observa-se que no ano de 2014 houve o maior número de 

casos e também de óbitos, que foram reduzindo ao decorrer do 

período analisado. 
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Na tabela 1, pode-se observar a relação entre o ano de 
confirmação do diagnóstico e o sexo de acometidos por 
meningite.  

 
Tabela 1. Relação entre o ano de confirmação do diagnóstico e 
o sexo dos acometidos por meningite em Recife – PE entre os 
anos de 2014 a 2018 

 

Ano 

Sexo 

masculino 

Sexo feminino Total por ano e 

sexo 

N % N % N % 

2014 549 22,7 401 24,6 950 23,5 

2015 512 21,2 321 19,7 833 20,6 

2016 432 17,9 308 18,9 740 18,3 

2017 485 20,0 300 18,4 785 19,4 

2018 440 18,2 301 18,4 741 18,3 

Total 2.418 100 1.631 100 4.049 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Quanto ao sexo dos indivíduos acometidos, foi observado a 

predominância do sexo masculino com 59,7% (n= 2.418) 

seguido do sexo feminino com 40,3% (n= 1.631) (Tabela 1). 

Os dados observados assemelharam-se aos dados 

relatados em estudos realizados em Natal-RN, que constataram 

maior acometimento de meningite em indivíduos do sexo 

masculino, assim como um estudo realizado  na região do 

Nordeste entre os anos de 2008 a 2018 em que indivíduos do 

sexo masculino representaram 60,02% dos infectados  

(ARAÚJO et al., 2019; ANDRADE JÚNIOR et al., 2019; 

CARDOSO; SANTOS; MARIANO, 2019). 

Outros estudos realizados em estados e cidades 

brasileiras têm evidenciado o predomínio de indivíduos do sexo 
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masculino acometidos por meningite, contudo não há nenhum 

tipo de associação entre o sexo e o contágio da doença, 

considerando que tanto indivíduos do sexo feminino como do 

sexo masculino que estão inseridos ou expostos a ambientes 

que apresentam alto risco de contaminação estão susceptíveis 

à infecção (DAZZI; ZATTI; BALDISSERA, 2014). 

 

Tabela 2. Relação entre faixa etária e sexo de acometidos por 

meningite em Recife – PE entre os anos de 2014 a 2018 

Faixa 

etária 

Sexo 

masculino 

Sexo feminino Total por sexo e 

faixa etária 

 N % N % N % 

Ignorad

o 

1 0,04 1 0,06 2 0,05 

< 1 ano 333 13,7 213 13,1 546 13,5 

1-4 466 19,3 308 18,9 774 19,1 

5-9 505 20,9 296 18,1 801 19,8 

10-14 254 10,5 146 9,0 400 9,9 

15-19 125 5,2 83 5,1 208 5,1 

20-39 438 18,1 308 18,9 746 18,4 

40-59 228 9,4 198 12,1 426 10,5 

60-64 24 1,0 34 2,1 58 1,4 

65-69 17 0,7 15 0,9 32 0,8 

70-79 20 0,8 17 1,0 37 0,9 

≥ 80 7 0,3 12 0,7 19 0,5 

Total 2.418 100 1.631 100 4.049 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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 Em relação à faixa etária, notou-se que o maior número de 

casos ocorreram em crianças de 5 a 9 anos representando 

19,8% (n=801), seguido de 1 a 4 anos com 19,1% (n= 774) e 

20 a 39 anos com 18,4% (n= 746) (tabela 2).  

Em grande parte da literatura, há uma concordância quanto 

à maior suscetibilidade do desenvolvimento da doença no 

gênero masculino, isso pode ser justificado por uma possível 

exposição maior de jovens e adultos do sexo masculino às 

condições de risco associadas principalmente a ocupação de 

cargo em trabalhos, como as construções civis, extração de 

petróleo, mineração, entre outras, em que as circunstâncias de 

confinamento e aglomeração de um grande número de pessoas 

influenciam positivamente na transmissão e contágio de 

meningite (MORAES; BARATA, 2005).  

A alta incidência de casos de meningite para o sexo 

masculino também pode ser observada nos dados nacionais, 

onde, segundo os dados do DATASUS referentes aos anos de 

2014 a 2018, foram notificados 82.372 casos notificados no 

Brasil, destes casos 58,88% são referentes ao sexo masculino. 

Esses dados são alarmantes, tendo em vista que de segundo o 

IBGE (2018) os homens vivem, aproximadamente, 6,9 anos a 

menos que as mulheres, e o desenvolvimento de meningite 

pode favorecer essa condição, tendo em vista que a depender 

do agente etiológico, da progressão da doença e do estado de 

saúde do indivíduo é uma doença que pode levar a óbito.Os 

dados demonstraram que a faixa etária mais acometida por 

meningite são crianças com idades entre 5 a 9 anos, 

assemelhando-se com um estudo realizado por Gomes et al. 

(2019) no estado do Piauí. A imaturidade do sistema 

imunológico na população pediátrica, caracterizado por baixos 
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níveis de células de memória, aumenta as chances de contágio 

por infecções bacterianas ou virais nessa fase (YGBERG; 

NILSON, 2012).  

Os dados encontrados em um estudo realizado por Dazzi 

(2012) corroboram com os dados apresentados nesse estudo, 

em que a faixa etária mais acometida por meningite foi de 1 a 9 

anos representando 38,9% dos casos. Esses mesmos 

resultados foram apresentados no estudo de Pobb et al. (2013), 

que relatou um maior número de casos nessas faixas etárias, 

em que crianças com idades inferiores a um ano ficaram em 

terceiro lugar, assim como no presente estudo. 

A alta prevalência da ocorrência de meningite em faixas 

etárias que compreendem crianças de 1 a 9 anos, é justificada 

não somente pela imaturidade imunológica que este grupo 

ainda apresenta, mas também pelo aumento do contato com 

um maior número de pessoas e ambientes, proveniente 

principalmente da introdução e convivência em instituições de 

ensino (DIAS et al., 2017). 

Essa alta prevalência indica que mesmo com as ações de 

imunização e avanços da vacinação ao decorrer do tempo, os 

anos apresentaram apontaram dados alarmantes que 

demonstram uma provável negligência na imunização do 

público infantil, que pode ser decorrente tanto da falta de 

atenção dos pais e/ou responsáveis como também por falta de 

iniciativas da saúde pública (COLMAN; REDA, 2019). 

Embora o sistema imunológico de idosos costume 

apresentar debilidade funcionais, mais conhecida como 

senescência imunológica, nota-se que na análise de dados, 

esses indivíduos representam os menores números de casos 

notificados de meningite. Essa redução de ocorrências pode 

estar relacionada a redução de independência nessa faixa 
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etária, o que pode ocasionar em uma menor permanência em 

locais não higienizados adequadamente ou contaminados, 

diminuindo os risco de contaminação (VALIATHAN, 2016).  

Dados apresentados por um estudo realizado em períodos 

anteriores no estado de Pernambuco com abordagem em 

aspectos epidemiológicos de crianças acometidas por 

meningite coincidem com a predominância de indivíduos do 

sexo masculino com 57,2% dos casos, diferenciando-se na 

faixa etária de maior ocorrência dessa doença, que apontou 

indivíduos menores de 1 ano como público com maior número 

de notificações entre os anos de 2001-2010.  

Evidências encontradas na literatura indicam que há uma 

grande inconstância na relação entre a variável idade e o pico 

de ocorrências, variando de acordo com o agente etiológico 

envolvido e de fatores epidemiológicos locais (MANTESE et al., 

2013). 

O número de casos de meningite em Recife-PE, com 

relação a etnia pode ser observado abaixo (tabela 3). 

 

Tabela 3. Relação entre a etnia e os casos de acometidos por 

meningite em Recife – PE entre os anos de 2014 a 2018. 

 

Etnia 

 

Quantidade de casos confirmados 

N % 

Branca 465 11,5 

Preta 93 2,3 

Amarela 5 0,1 

Parda 2.373 58,6 

Indígena 21 0,5 
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Ignorado/Em branco 1.092 27,0 

Total 4.049 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

A respeito da variável etnia, notou-se que os indivíduos 

autodeclarados de cor parda representaram o maior número de 

casos notificados, seguido de dados ignorados, brancos, 

pretos, indígenas e amarelos. 

 Os dados obtidos no presente estudo indicaram 

predominância de indivíduos acometidos na cor parda com 

58,6% do número total de casos, contrariando diversos estudos 

que constataram indivíduos brancos com maior acometimento 

por meningite. Essa diferença pode ser justificada pela 

abrangente miscigenação presente na população brasileira, 

que geralmente tende complexificar a designação racial (POBB 

et al., 2013; MONTEIRO et al., 2014).  

 A predominância de indivíduos da cor parda analisada 

nesse estudo, assemelha-se a um estudo que analisou os 

casos de meningite notificados entre o período de 2007 a 2017 

no estado do Piauí, em que 92,72% dos indivíduos acometidos 

por meningite apresentavam cor parda. Outro estudo 

documental realizado na capital da Bahia entre os anos de 2011 

a 2015 em que 62,2% dos pacientes eram de etnia parda, assim 

como um estudo realizado na região do Nordeste como 

representação de 63,38% (FONTES, 2018; MORAIS et al, 

2017; CARDOSO; SANTOS; MARIANO, 2019).  

 Na tabela 4, observa-se o número de casos em relação 

a escolaridade dos indivíduos acometidos em Recife-PE. 
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Tabela 4. Relação entre a escolaridade e os casos de 

acometidos por meningite em Recife–PE entre os anos de 2014 

a 2018 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Como pode ser observado na tabela acima, do número total 

de 4.049 indivíduos acometidos por meningite, além do grande 

número de dados ignorados, em branco ou que não se 

aplicavam na análise, 11,6% (n= 472) apresentaram baixa 

escolaridade, seguido de média escolaridade com 4,9% (n 197) 

e alta escolaridade com 1,2% (n= 48).  

Os dados apresentados corroboram com um estudo 

realizado em NATAL-RN, em que 28,3% dos indivíduos come 

meningite apresentaram um baixo nível de escolaridade. Assim 

como um estudo realizado em um hospital localizado em Santa 

Catarina, em que 79% dos indivíduos também apresentaram 

baixa escolaridade (ANDRADE JÚNIOR et al., 2019; 

MONTEIRO et al., 2014). 

Escolaridade Quantidade de casos 

N % 

Ignorado/branco 1571 38,8 

Analfabeto 11 0,3 

Baixa escolaridade 472 11,6 

Média escolaridade 197 4,9 

Alta escolaridade 48 1,2 

Não se aplica 1750 43,2 

Total 4.049 100 
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 O alto número de casos de indivíduos acometidos por 

meningite com baixa escolaridade, pode ser justificada pela 

falta ou insuficiência de acesso a informação, que pode causar 

uma incompreensão acerca dos métodos de prevenção para 

evitar o desenvolvimento de doenças infectocontagiosas como 

a meningite (FIOCRUZ, 2017). 

 

Tabela 5. Relação entre os casos confirmados de meningite em 

Recife – PE e os desfechos clínicos entre 2014 e 2018 

Ano Ignorado ou 

em branco 

Alta Óbitos por 

meningite 

Óbitos por 

outras 

causas 

N % N % N % N % 

2014 46 16,4 838 23,8 54 30,0 12 16,7 

2015 34 12,1 759 21,6 26 14,4 14 19,4 

2016 39 14,0 640 18,2 38 21,1 23 31,9 

2017 38 13,6 709 20,2 24 13,3 14 19,4 

2018 123 43,9 571 16,2 38 21,1 9 12,5 

Total 280 100 3.517 100 180 100 72 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Ao avaliar os desfechos clínicos da doença 

estratificando-os em óbito e alta como prognósticos, os dados 

apresentados acima evidenciaram que a maior frequência de 

óbitos  por meningite ocorreu no ano de 2014  (30%) em Recife 

e uma redução significativa e crescente no número de casos 

notificados nesta condição nos anos de 2015 e 2017, seguido 

dos anos de 2016 e 2018.  

Quanto à alta, nota-se uma diminuição significativa no 

ano de 2018 (16,2%) em relação aos anos anteriores, 
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observou-se uma maior frequência no número de casos 

notificados nesta condição em 2014 (23,8%).  

Em relação à evolução dos casos 86,9% dos pacientes 

receberam alta, tal informação se assemelha a um estudo 

publicado por Silva e Mezarobba (2018), em que mais de 80% 

dos pacientes evoluíram com alta e também com um estudo 

realizado por Ferreira et al. (2015) em que 85,3% também foram 

liberados com alta. Dos casos notificados, 4,4% dos pacientes 

foram a óbito, dados ignorados ou em branco representaram 

7%, enquanto óbitos por outras causas 1,7%. Os valores podem 

ser observados na tabela acima. 

Estudos evidenciam que a faixa etária é uma importante 

variável de risco para a progressão de complicações, sendo as 

crianças de idade inferior a um ano, as mais suscetíveis a essas 

complicações (URIBE-OCAMPO et al., 2018). 

Na tabela abaixo, observa-se a taxa de letalidade por 

meningite em Recife - PE. 

  

Tabela 6. Taxa de letalidade de meningite em Recife – PE entre 

2014 e 2018 

Ano Número de 

casos 

notificados 

Número de 

óbitos 

Taxa de 

letalidade 

2014 950 54 5,7 

2015 833 26 3,1 

2016 740 38 5,1 

2017 785 24 3,0 

2018 741 38 5,1 

Total 4.049 180 22 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Quanto a taxa de letalidade, poucos indivíduos vieram a 

óbito. O ano de 2014 foi o que mais se destacou com 5,7% 

eguido de 2016 e 2018, ambos com 5,1% 2015 com 3,1% e 

2017 com 3,0 sendo apontado o ano de ocorrência do menor 

número de casos. Observa-se uma oscilação da taxa de 

letalidade por meningite nos anos analisados, em que os anos 

de 2014, 2016 e 2018 apresentaram uma taxa superior à dos 

anos de 2015 e 2017 em que houve uma redução significativa 

na letalidade.   

Os resultados apresentados se mostram inferiores a 

dados revelados em um estudo realizado em Ceará no ano de 

2018 que evidenciou taxa de letalidade por meningite em 10,2% 

dos casos (BRASIL, 2018). 

Por apresentar uma taxa de letalidade significativa, 

técnicas de prevenção e profilaxia são de  relevância para a 

promoção da capacitação de profissionais da saúde para que 

haja eficácia no diagnóstico e tratamento precoce da doença, 

principalmente pelo motivo de que o quadro clínico  não 

apresenta sintomatologia não tão específica. A quimioprofilaxia 

relacionada a contatos íntimos, em casos de indicação, é 

importante que se seja realizada de forma adequada e em seu 

devido tempo (PELTON, 2010). 
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Figura 3. Percentual dos critérios utilizados para diagnóstico de 

meningite em Recife – PE, entre os anos de 2014 a 2018. 

 
Quanto aos critérios que foram utilizados para o 

diagnóstico de meningite no município de Recife, o método 

mais realizado foi o quimiocitológico (n= 2.273), seguido dos 

métodos clínicos PCR viral (n= 198), clínico (n= 153) e cultura 

(n= 141). 

Várias pesquisas indicaram como critério de confirmação 

mais utilizado, o método quimiocitológico. No presente estudo, 

este método foi utilizado em 80,2% dos casos. Tanto neste, 

quanto outro estudo realizado em Pernambuco em um período 

anterior, o isolamento viral foi a técnica menos empregada 

(MORAES; FERREIRA et al., 2015).  

O diagnóstico e a instituição terapêutica, quando 

realizados precocemente, são fatores indispensáveis para 

diminuir os riscos de morbidade e mortalidade associados à 

meningite. A suspeita diagnóstica inicia-se por meio do 

aparecimento de sintomas clínicos que, geralmente, 
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correspondem ao processo inflamatório das meninges e suas 

implicações se diversificam conforme a faixa etária. 

A confirmação das meningites pode ser realizada por 

meio de diversos exames laboratoriais, como o látex, 

quimiocitológico, cultura, clínico epidemiológico, bacteriológico, 

entre outros. Os achados do quadro clínico não são totalmente 

seguros, sendo necessário da análise do líquido 

cefalorraquidiano (LCR) adquirido por meio da punção lombar, 

para a obtenção de uma confirmação de diagnóstico mais 

precisa (MOUNT; BOYLE, 2017).  

O diagnóstico dos agentes etiológicos da meningite por 

meio de exames clínicos ainda é apontado como um desafio 

para os serviços de assistência e vigilância. Enquanto grande 

parte da sintomatologia e sinais neurológicos dessa afecção 

são causados por vários tipos de micro-organismos sem 

distinção entre si, a progressão relativa ao tempo da doença 

pode causar indução da etiologia responsável pela infecção. As 

meningites bacterianas e virais são comumente apresentadas 

em fase aguda, por outro lado infecções desencadeadas por 

fungos, espiroquetas, protozoários, micobactérias e helmintos 

tendem a se apresentar em fase subaguda ou crônica (MARRA, 

2014).  

Outras técnicas utilizadas são a coloração através do 
método de Gram e tinta nanquim, a contagem do número total 
de células e sua diferenciação e quantificação dos níveis de 
glicose e proteína que apresentam  importância para a 
diferenciação de um causador bacteriano e viral. Um 
biomarcador que também vêm sendo utilizado como critério 
confirmatório de diagnóstico da meningite é o lactato. A 
dosagem presente no LCR possui uma sensibilidade 
significativa para a diferenciação da meningite viral da 
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bacteriana (AHAWAR; KANSAL; TRIKHA  et al., 2016; NAZIR 
et al., 2017). 

É imprenscindivel que haja a capacitação de 
profissionais da área da saúde visando uma maior eficácia na 
realização de diagnóstico e tratamento precoce da doença, 
possibilitando uma redução significativa de riscos e possíveis 
consequências que a doença possa ocasionar. E também para 
que haja a disseminação correta de informações importantes 
para a prevenção e profilaxia da doença. 

 

CONCLUSÕES 

O ano de 2014 foi aquele em que foram notificados o 

maior número de casos de meningite na população de Recife-

PE. A caracterização do perfil epidemiológico de acometidos 

por meningite, apresentou predominância de indivíduos do sexo 

masculino, em crianças com idade entre 5 a 9 anos, com maior 

representatividade pela  parda, apresentando baixa 

escolaridade. 

Em relação ao desfechos clínicos da doença, o maior 

número de óbitos por meningite ocorreu no ano de 2014, 

enquanto os anos de 2015 a 2018 apresentaram uma redução 

significativa no número de óbitos. Quanto à alta, houve uma 

maior frequência de casos nesta condição também no ano de 

2014. 

Quanto a taxa de letalidade, observou-se uma oscilação 

de dados no período analisado e um baixo número de 

acometidos que vieram a óbito. O ano de 2014 obteve destaque 

com maior taxa de letalidade, enquanto o ano de 2017 foi o que 

apresentou o menor número de casos. As meningites 

mostraram progredir com uma evolução positiva, visto que a 

grande maioria dos pacientes recebeu alta.  
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 Entre os critérios confirmatórios mais utilizados para o 

diagnóstico de meningite no município de Recife-PE, o método 

mais realizado foi o quimiocitológico, seguido do clínico PCR 

viral.  

Dessa forma, os dados apresentados no presente estudo 

poderão ser utilizadas para o direcionamento de políticas 

públicas mais específicas, que objetivem possibilitar uma maior 

prevenção, promoção e proteção da saúde à população em 

geral, em relação a meningite. 
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RESUMO: Estomia é a confecção cirúrgica de uma “abertura” 
para interligar o meio interno do órgão afetado ao externo. 
Estima-se que 1:10.000 pessoas sejam estomizadas em todo o 
mundo. Esta condição em particular nas mulheres parece afetar 
a feminilidade e dificultar o enfrentamento.  O objetivo deste 
estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico de mulheres com 
estomas intestinais de um centro de referência. Pesquisa 
documental, exploratória, transversal e abordagem quantitativa. 
Coleta realizada de maio a julho de 2018. As analises realizadas 
no programa estatístico Statistical Package for Social Sciense 
(IBM SPSS) versão 20.0, aplicadas técnicas de estatística 
descritiva. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, parecer 2.562.857. A população foi composta 171 
mulheres, 45,6% acima de 60 anos, sendo 28% casadas, com 
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renda familiar entre dois a três salários mínimos (76%), 17,6% 
aposentadas. Quanto a escolaridade 20,5% tinham ensino 
fundamental incompleto e 2,9% ensino superior completo. O 
diagnóstico de base mais frequente foi a neoplasia de reto 
67,8%, seguido de colostomia definitiva (41,6%). Quanto ao 
autocuidado 24% realizam a troca da bolsa sozinha, e 39,2% 
com algum tipo de complicação.  Conhecer o perfil das 
mulheres com estomia é importante para o planejamento de 
cuidados da prática clínica e para implementação de ações 
voltadas a melhoria da qualidade assistencial. 

Palavras-chave: Estomia. Mulheres. Enfermagem. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Estomia é um termo derivado do grego stomia que 

significa “boca” ou “abertura”. A estomia é uma medida cirúrgica 

utilizada para comunicar uma víscera oca ao meio externo, 

suprindo a função do órgão afetado, seja de maneira temporária 

ou definitiva (SANTOS et al., 2016). As estomias têm como local 

principal de realização o trato gastrointestinal, sendo as mais 

frequentes as de eliminação intestinal, chamadas de 

colostomias e ileostomias, podendo ocorrer em todas as fases 

da vida, especialmente em idosos (LUZ et al., 2014). Essas 

podem ser realizadas em condições de urgência ou eletivas, 

bem como tratamentos curativos ou paliativos de diversas 

condições (SALOMÉ; ALMEIDA, 2014). 

Vários motivos levam à realização de estomas 

intestinais. As mais frequentes são os traumatismos, as 

doenças inflamatórias, os tumores e o câncer do intestino 

(INCA, 2012). 

 Com relação ao tempo de permanência, as temporárias 

podem ser revertidas para que haja o restabelecimento do fluxo 
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intestinal, quando o problema que levou a sua confecção for 

sanado. As definitivas são assim denominadas pela 

impossibilidade de reconstrução do fluxo intestinal, pois o 

segmento distal do intestino foi retirado por completo 

(COELHO; SANTOS; POGGETTO, 2013). 

Segundo a Internacional Ostomy Association, em países 

com um bom nível de assistência médica, há cerca de 1 

estomizado para cada 1.000 habitantes, podendo ser bem 

superior nos países menos desenvolvidos. O último 

levantamento estatístico da Associação Brasileira de 

Ostomizados apontou que, em 2003, no Brasil, havia 34.262 

pessoas estomizadas, das quais 53% eram mulheres 

(ABRASO, 2013). 

Atualmente, a busca pela beleza, perfeição estética, tem 

levado uma parcela significativa da população feminina a 

submeterem-se às mais diversas técnicas e procedimentos. 

Nesse contexto, ser “mulher” e aceitar-se com um estoma, seja 

ele definitivo ou temporário, no qual a parte do seu íntimo 

encontra-se exposto, é contrapor-se, mesmo que de forma 

involuntária, aos padrões culturalmente aceitos, onde a 

sociedade impõe um paradigma do belo (ANHAIA; VIEIRA; 

VIEIRA, 2007). Para Marques et al. (2014) as mulheres 

estomizadas vivenciam sua sexualidade dentro de um universo 

repleto de sentimentos de medo, de vergonha, de dúvidas e de 

limitações criadas por elas mesmas e/ou pelo próprio estoma. 

Entretanto, o estudo revela também mulheres felizes, otimistas, 

sonhadoras, que consideram ser possível viverem sua 

sexualidade de maneira mais ampla, sem ou com menos 

restrição. 

Aspectos como sexualidade, gênero e saúde 

reprodutiva, sobretudo de mulheres estomizadas, são poucos 
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investigados no universo científico, o que retrata deficiência na 

área da saúde integral à mulher (ALBUQUERQUE et al., 2016) 

As pacientes estomizadas apresentam dificuldade no 

âmbito da sexualidade, seja relacionada às disfunções 

fisiológicas decorrentes de procedimentos cirúrgicos, a 

diminuição ou perda da libido, dispareunia, ressecamento ou 

estreitamento vaginal (SILVA et al., 2014; PAULA; 

TAKAHASHI; PAULA, PAULA 2013; CARDOSO et al., 2015) 

seja, relacionada ao impacto psicológico decorrente da 

mudança da imagem corporal, manifestado por sentimentos de 

insegurança e vergonha com o corpo (RÍO, 2013; CEREZETTI, 

2012). 

Diante do exposto o objetivo deste estudo foi caracterizar 

o perfil epidemiológico de mulheres com estomas intestinais de 

um centro de referência. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Pesquisa documental, exploratória, transversal de 

abordagem quantitativa, desenvolvida no Centro de 

Reabilitação e Cuidado da Pessoa com Deficiência, localizado 

no Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) de Jaguaribe, 

instituição pública vinculada à Secretaria de Saúde e Prefeitura 

Municipal de João Pessoa - PB.  

Trata-se de um polo de atendimento, dispensação de 

materiais e atendimento às pessoas com estomas, que atende 

a população cadastrada do município de João Pessoa e mais 

vinte e quatro cidades pactuadas. Para isso, conta com uma 

equipe formada por enfermeira, técnicos de enfermagem, 

cirurgião geral e consultoria de uma enfermeira 

estomaterapeuta. 
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Mensalmente as pessoas   já cadastradas, comparecem   

no serviço   para aquisição do material, munidos com a carteira 

de identificação e notificação do seu material. Também são 

realizados consultas e encaminhamentos médicos, bem como 

consulta e assistência de Enfermagem. 

Em média são cadastrados mensalmente vinte e cinco 

novos pacientes, provenientes das instituições que realizam o 

procedimento cirúrgico para construção do estoma. Para o 

cadastro no serviço especializado, as pessoas estomizadas 

devem trazer encaminhados com laudo médico e documentos 

de identificação e comprovante de endereço como: cartão do 

Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de residência, 

identidade e Certificado de Pessoas Físicas (CPF). Após a 

etapa de cadastramento no sistema do serviço de referência, é 

criado o prontuário individual, no qual serão registrados os 

atendimentos dos profissionais e a dispensação de materiais e 

equipamentos para os cuidados com o estoma. 

A consulta de Enfermagem ocorre para detectar e 

prevenir complicações, indicação do equipamento adequado, 

orientação sobre o autocuidado ao paciente e/ou cuidador. 

Também são fornecidas informações, quanto as indicações e 

uso dos sistemas de continência. 

Para caracterização do perfil e das complicações das 

mulheres estomizadas, utilizou-se das fichas cadastrais destas 

pacientes que ficam sob a guarda da equipe de Enfermagem. 

Atualmente, existem 400 pacientes cadastrados, destes 171  

mulheres.  

Assim, o universo pesquisado consistiu de 171 

prontuários de mulheres cadastradas no centro de referência 

para pessoas estomizadas. Foi solicitado via contato telefônico 

autorização do paciente para uso do seu prontuário, assinatura 
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do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), bem 

como solicitadas, eventualmente informações quanto ao seu 

estado clínico que não estivessem descritas nos prontuários. 

Elegeu-se como critério de inclusão: estar cadastrado no 

serviço pesquisado. O critério de exclusão, correspondeu a 

pacientes que não estavam comparecendo para 

acompanhamento. 

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de dezembro 

de 2017 a junho de 2018. Durante esta etapa do estudo, houve 

auxílio de duas discentes de Graduação em Enfermagem 

devidamente treinadas pela pesquisadora responsável. 

 As variáveis sociodemográficas estudadas foram: idade, 

gênero, número de filhos, procedência, estado civil, 

escolaridade profissão/ocupação, com quem vive, quantidade 

de pessoas na moradia e renda mensal. Já as variáveis clínicas 

foram: diagnóstico, motivo da realização da ostomia, tipo de 

ostomia e características da ostomia, localização, diâmetro, 

permanência, quem realiza a troca da bolsa, características do 

efluente, tipo de bolsa e quantidade, adjuvantes utilizados, peso 

e principais complicações.  

Os dados foram inseridos em um banco de dados 

eletrônico do programa Excel® para Windows® e para 

processamento e análise os dados foram posteriormente, 

exportados para o Software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Para a análise utilizou-se a estatística 

descritiva e inferencial.  

As variáveis categóricas foram apresentadas 

empregando-se distribuições de frequências absolutas e 

relativas. Para as variáveis quantitativas, utilizaram-se medidas 

de centralidade (média) e de variabilidade (desvio padrão.  
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Em observância as normas para pesquisas envolvendo 

seres humanos, o projeto foi submetido a apreciação e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer n. 

2.562.857. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Do total de 400 pacientes, as mulheres corresponderam 

a 171 (42,7%) pessoas estomizadas atendidas no serviço de 

referência pesquisado. Deste universo, foram analisadas as 

caracterizadas sóciodemográficas e dispostas na Tabela1.  

 Os resultados evidenciaram que a maior frequência foi de 

mulheres idosas, ou seja, com sessenta anos de idade ou mais, 

que correspondeu a 45,6% da população estudada. Resultados 

semelhantes foram identificados por Violin, Mathias e  Uchimura 

(2008), no qual  houve  maior concentração de pessoas 

estomizadas na faixa etaria acima de 60 anos com 59,7%. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas das mulheres com 
estoma intestinal. João Pessoa, PB, Brasil, 2019. 

Características sociodemográficas n % 

Faixa etária   
Até 59 anos 76 44,4 
A partir de 60 anos 78 45,6 
Sem informação 17 9,9 

Situação conjugal   
Solteira 37 21,6 
Casada 48 28,1 
Sem informação 86 50,3 

Escolaridade   
Sem instrução 11 6,4 
Fundamental Incompleto 35 20,5 
Fundamental Completo 6 3,5 
Ensino Médio Incompleto 7 4,1 
Ensino Médio Completo 12 7,0 
Nível Superior Incompleto 2 1,2 
Nível Superior Completo 5 2,9 
Sem informação 93 54,4 

Renda mensal   
  < 1 SM 18 10,5 
     1 SM 28 16,4 
2 a 3 SM 39 22,8 

       > 3 SM 16 9,4 
Sem informação 70 40,9 

Profissão   
Aposentada 30 17,6 
Do lar 15 8,8 
Doméstica 4 2,4 
Agricultora 2 1,2 
Estudante 2 1,2 
Pensionista 2 1,2 
Desempregada 2 1,2 
Outras 13 7,6 



CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE MULHERES COM ESTOMAS 

INTESTINAIS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA NO NORDESTE BRASILEIRO  

679 
 

Sem informação 101 58,8 

TOTAL 171 100,0 
Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2019. 

 

   Quanto a situação conjugal 28,1% eram casadas 

e 20,5% tinham ensino fundamental incompleto. Esses 

resultados estão em consonância com outras pesquisas 

realizadas com populações semelhantes, que identificaram 

maior número de participantes com ensino fundamental 

incompleto (LUZ et al., 2014; BARBOSA et al., 2014; SENA et 

al., 2017). 

 A renda salarial das mulheres estomizados foi 

investigada e expressa em salários mínimos, destas, 22,8% 

tinham renda mensal inferior ou igual a três salários mínimos e 

apenas  9,4% superior a três salários. 

 Quanto a atividade laboral a maioria das mulheres eram 

aposentadas, o que é divergente no estudo de Mota, Silva e 

Gomes (2016) uma pesquisa qualitativa com mulheres 

estomizadas, apenas uma mulher era aposentada. As mulheres 

geralmente realizam as atividades laborativas no seu ambiente 

domiciliar, sendo geralmente responsável por todas as 

atividades relacionadas a organização e manutenção de 

limpeza da residência e também de alimentação. 

 A execução das atividades domésticas ficam 

comprometidas quando as mesmas se veem  com um estoma, 

principalmente o intestinal, que trás consigo alterações da 

imagem corporal, auto imagem, presença frequente do efluente, 

presença do odor e necessidade da utilização da bolsa de 

colostomia. Esses aspectos influenciam negativamente as 

atividades de vida diária e a interação social. 
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 Assim, a presença do estoma gera mudança 

comportamental e uma tendência maior das pessoas se 

manterem em casa. Nesta perspectiva é importante o apoio 

familiar e de profissionais que estimulem a reabilitação, 

favorecendo a adaptação e a qualidade de vida. 

 Dando prosseguimento buscou-se investigar as 

caracteristicas clinicas das mulheres, conforme demonstra a 

tabela 2. 

 

Tabela 2. Características clínicas das mulheres com estoma 
intestinal. João Pessoa, PB, Brasil, 2019. 

 Características  Categorias  n % 

Tipo de estomia 

Colostomia 139 81,3 
Ileostomia 26 15,2 
Urostomia 5 2,9 
Fístula 1 0,6 

Quanto a 
exteriorização 

Terminal 50 29,2 
Em alça 22 12,9 
Dupla justaposta 3 1,8 
Duas bocas separadas 3 1,8 

 Não respondeu 93 54,4 
Critério de 
permanência 

Temporário 37 21,6 
Definitivo 72 42.1 

 Não respondeu 62 36,3 

Diagnóstico de base 

Tumor retal 79 46,2 
Tumor no colón 18 10,5 
Tumor no útero 8 4,7 
Obstrução intestinal 17 9,9 
Outros 49 28,7 

Já teve complicações 
relacionadas ao estoma 

Sim 67 39,2 
Não 104 60.8 

Tipos de complicações 
Dermatite 40 23,4 
Hérnia 15 8,8 
Retração 14 8,2 
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Prolapso 6 3,5 
Necrose 2 1,2 
Estenose 1 0,6 
Deslocamento 
Mucocutâneo 

3 
 

1,8 
 

TOTAL        171 100,0 
Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2019. 

 
O tipo de estoma intestinal que predominou  foi a 

colostomia (81,3%) e  diagnóstico mais frequente foi a 
neoplasia de colón e reto que correspondeu a 46,2% das 
mulheres pesquisadas, seguidos pelo tumor de colon com 
10,5%. Achados semelhantes foram identificados em um 
estudo realizado no estado de Minas Gerais (FERNANDES; 
MIGUIR; DONOSO, 2011; BARBOSA et al., 2014).  

Quanto a exteriorização da alça por ser colostomias 
definitivas realizadas no quadrante inferior esquerdo de origem 
definitiva com exteriorização terminal de única alça, ocorrendo 
a ressecção abdominoperineal. Corroborando o estudo de 
Barbosa et al. (2014), também identificou que 95,6% dos 
estomizados tinham estoma com exteriorização terminal. 
  As problemáticas que cercam as pessoas com estomas 
intestinais, especialmente as mulheres são inúmeras, estas 
perpassam por dificuldades de adaptação a nova vida, 
dificuldade de reinserção profissional, isolamento social, 
dificuldades nas relações afetivas e auto aceitação. Somados a 
tudo isso, muitas se deparam com o enfrentamento das 
complicações estomais ou periestomais, precoces ou tardias, 
que também influenciam negativamente a reabilitação e a 
qualidade de vida. 

O conhecimento da equipe multidisciplinar na atuação 
pré e pós estomia, bem como a educação das mulheres para o 
autocuidado constituem estratégias que poderão ser de grande 
auxílio. Especialmente na redução de ansiedade relacionada a 
independência para realizar os cuidados necessários e a 
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redução da incidência das complicações em pessoas com 
estomas intestinais (DINIZ et al., 2018). 

As pessoas com estomias devem ser esclarecidas sobre 
a importância de realizar cuidados contínuos para evitar 
complicações. Na população estudada, foram avaliadas as 
ocorrências de complicações e viu-se que 39,2% tinham 
registros de complicações em seus prontuários. 

Entre as complicações mais frequentes de acordo com a 
literatura, destacam-se as dermatites periostomais, que  
também foram mais frequentes nas mulheres analisadas no 
presente estudo. Estas podem surgir devido  alergias aos 
dispositivos, traumas e contato com o efluente, sendo nesses 
casos classificadas como irritativas (JORDAN; BURNS, 2013; 
FARIAS,2015; BORGES, 2016; DANTAS et al., 2017).  

Pesquisadores identificaram alta incidência de 
complicações relacionadas às estomias de eliminação intestinal  
e enfatizaram a importância da atuação do enfermeiro neste 
cuidado, especificamente o estomaterapeuta, reduzindo assim 
as taxas de complicações (PERISSOTTO et al., 2019).. Os 
cuidados que visam a integridade da pele são necessários 
desde o período pré-operatório, incluindo a demarcação 
adequada para a confecção do estoma, as orientações, o 
acompanhamento no trans-operatório e a assistência pós-
operatoria, tendo com base o autocuidado, a adaptação e a 
qualidade dos vida dos pacientes. 

Para apresentar de forma mais clara os dados referentes 
as complicações, foi gerada a Figura 1, na qual foram dispostas 
as complicações referidas pelas mulheres. O desmembramento 
dessa característica clínica, revelou que algumas pessoas 
apresentaram mais de uma complicação simultaneamente, o 
que correspondeu a um total de 47,5%, representadas 
graficamente na Figura 1, a seguir. 
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Figura 1. Tipos de complicações encontradas em mulheres 
com estoma intestinal. João Pessoa, PB, Brasil, 2019. 
 

 
Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2019. 

 
Os dados relacionados as complicações revelaram que 

as dermatites periestomais, 23,4%, geralmente decorrente de 
processos alérgico do dispositivo, recorte inadequado do 
equipamento coletor ou ainda pelo contato do efluente com a 
pele. Outros pesquisadores também identificaram as dermatites 
como principal complicação (DINIZ et al., 2018). Os cuidados 
com a pele da pessoa estomizada devem ser redobrados, pois 
será necessário utilizar um equipamento coletor que fica 
aderido a pele. Contudo, sabe-se que a aderência deste 
dispositivo de forma segura favorecerá a reabilitação e a 
adesão ao autocuidado. A limpeza da pele, a troca do 
equipamento, o recorte adequado da base da bolsa a utilização 
de barreiras protetoras se fazem necessárias. Estes cuidados 
configurarâo em menos riscos de complicações (ANDRADE et 
al., 2017). 
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A segunda complicação mais identificada foi a  presença 
da hérnia paraestomal presente em 8,8% das mulheres. Estudo 
realizado em São Paulo, mostrou uma associação estatística da 
presença da hérnia em estomias intestinais  definitivas e 
destacou como fatores predisponentes a obesidade, as 
condições gerais, a idade avançada e a pressão intra-
abdominal. 

Com relação ao prolapso observou-se menor frequência 
no universo pesquisado, dados sobre essa complicação foram 
descritos em pesquisas semelhantes (MIRANDA et al., 2016; 
FERNANDES; MIGUIR; DONOSO, 2011). Os prolapsos geram 
dificuldade da adesão da bolsa coletora e podem ocorrer 
quando as trocas são realizadas de forma mais frequente.  

Outro fator que pode favorer a dermatite é a ocorrência 
de exteriorização da alça intestinal, já que a pressão exercida 
pela mesma pode acarretar em descolamento da bolsa coletora 
e no contato da pele com o efluente. Em geral, a alça intestinal 
poderá ser facilmente reposicionada manualmente, mas, as 
recidivas de exteriorização, geram desconforto, insegurança e 
constrangimento ao paciente (JORDAN; BURNS, 2013). 

Esses eventos, ressaltam a importância dos profissionais 
de saúde, se empenharem no desenvolvimento de atividades 
educativas junto aos pacientes e familiares, visando a redução 
da ansiedade, a segurança e o empoderamento do paciente. 
Nesta perspectiva, destaca-se a a importância das consultas de 
enfermagem em nível ambulatorial, já que os pacientes referem 
sentirem-se mais a vontade para expressar suas dúvidas, 
ansiedades, medos e sofrimentos vivenciados. 

Entre as opções que os profissionais dispõem para 
promover a educação em a saúde, existe os grupos de 
convivência. Nos quais as pessoas estomizadas podem 
compartilhar seus conhecimentos e vivências, se fortalecerem 
com as experiências uns dos outros e ainda ampliarem o circulo 
de amizades.  
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Outro aspecto avaliado nas participantes deste estudo, 
foi a independência para o autocuidado. Sabe-se que em um 
primeiro momento há rejeição da condição de saúde e da 
necessidade de viver com um estoma. É fundamental atentar 
para a capacidade da realização do autocuidado, a partir do 
desenvolvimento de habilidades do paciente, do cuidador e do 
familiar, para que eles possam definir os tipos de cuidados que 
conseguem assumir. No contexto da atenção a pessoa 
estomizada, os profissionais de enfermagem desempenham 
papel indispensável, para o planejamento, reabilitação e 
educação dos envolvidos (ANDRADE et al., 2017). 

Na Tabela 3, a seguir estão dispostas as respostas em 
relação a realização da troca da bolsa  coletora. 
 

Tabela 3. Distribuição das mulheres segundo a realização da 

troca da bolsa de coletora. João Pessoa, PB, Brasil, 2019. 

 Características  Categorias  n % 

Faz troca da própria bolsa 
Sim 41 24,0 
Não 48 28,1 

Não respondeu 82 48,0 

Responsável pela troca a 
bolsa 

Amiga(o) 3 1,8 
Cônjuge 5 3,0 
Filho(a) 19 11,4 

Mãe 5 3,0 
Irmã 4 2,4 

Outros 4 2,4 
Não respondeu 131 76,6 

TOTAL        171 100,0 
Fonte: Dados próprios da pesquisa. 

 

Quanto a independência das mulheres para realização 

da troca da bolsa coletora, viu-se que, 28,1% não faziam a 

própria troca. Dentre as pessoas que realizavam a troca da 

bolsa, os familares corresponderam a 26,3%, nos quais foram 
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incluídos filhos, mães e irmãs das mulheres estomizadas. 

Estudo realizado no estado do Rio Grande do Norte com 89 

pessoas que confeccionaram estomas intestinais, identificou 

que os pacientes eram independentes para o autocuidado 

relacionado à higiene. Pois, a maioria esvaziava e lavava a 

bolsa sozinha e limpava o estoma, além de limpar e secar a pele 

periestoma (ANDRADE et al., 2017). 

É importante destacar que, em muitas situações a troca 

da bolsa coletora é realizada por outras pessoas, em 

decorrência da impossibilidade do paciente executar este 

cuidado, por comprometimento do estado geral e ou  

neurológico das pessoas estomizadas. Por isso, em pessoas 

debilitadas os familiares e/ou cuidadores devem ser 

devidamente treinados para exercerem esta função. É 

importante sempre enfatizar a responsabilidade quando 

possivel para o auto cuidado o que promoverá mais 

independencia da pessoa estomizada. 

A análise detalhada desse aspecto, ficou comprometida, 

frente ao volume de pessoas que não responderam a esse 

questionamento ou não foram questionadas pelos profissionais 

responsáveis pelo atendimento. Esse achado, revela também, 

a importância dos profissionais do serviço de referência, se 

empenharem durante as consultas para o preenchimento 

adequado dos dados nos prontuários das pessoas 

estomizadas.  

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com os dados foi possível identificar que o 

número de mulheres foi representativo e correspondeu a quase 

metade do total de pessoas cadastradas no serviço de 
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referência pesquisado. O diagnóstico mais frequente foi o tumor 

de reto e a dermatite periostomal foi a principal complicação 

entre as mulheres.  

Conhecer o perfil das mulheres com estomia é 

importante para o planejamento de cuidados da prática clínica 

e para implementação de ações voltadas a melhoria da 

qualidade assistencial. Bem como consolidar as políticas de 

saúde voltadas a essa parcela importante de pessoas que 

necessitam de materiais e dispositivos considerados de alto 

custo. 

A realização do estudo documental, limitou a obtenção 

de informações de em todos os itens pesquisados, o que 

inviabilizou a análise detalhada de variáveis importantes para 

identificação do perfil sociodemográfico. Assim, sugere-se que 

pesquisas clínicas sejam realizadas, visando elucidar aspectos 

relacionados as característica de mulheres vivendo com 

estomia. 
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RESUMO: A criptococose é uma doença sistêmica de 
importância mundial, e que apresenta alta taxa de mortalidade, 
causada por leveduras do complexo Cryptococcus neoformans 
e Cryptococcus gattii, cuja porta de entrada é a via inalatória de 
propágulos fúngicos associados a fontes ambientais tais como: 
ar, água, solo, flores, folhas, madeira em decomposição, 
excretas de aves, eem especial em pombos (Columbia livia), e 
ganhou relevância pelo seu caráter oportunista, acometendo 
pacientes imunocomprometidos ou não, sendo os portadores 
de vírus da imunodeficiência humana (HIV). Anualmente são 
relatados mais de um milhão de casos de criptococose, destes, 
cerca de 625.000 vão a óbito, sendo uma infecção altamente 
incidente em regiões onde a população convive com o HIV, 
principalmente aqueles que possuem níveis de TCD 4 inferiores 
a 50 células/mm 3. Este estudo, teve como objetivo determinar 
o perfil epidemiológico e terapêutico de pacientes atendidos em 
duas Unidades de Saúde Pública Terciária de Recife no 
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Pernambuco, no período de abril de 2017 a julho de 2019. 
Foram avaliados 25 prontuários clínicos de pacientes 
diagnosticados com criptococose, destes, foi possível observar 
a prevalência desta infecção em pessoas do sexo masculino, 
de faixa etária entre 30 a 49 anos, portadores de HIV. O 
protocolo de terapia mais adotado nos casos de criptococose, 
foi a combinação de anfotericina B e fluconazol. 
Palavras-chave: Criptococose. Epidemiológia. Tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A criptococose é uma doença sistêmica de importância 

mundial, e que apresenta alta taxa de mortalidade, cerca de 

70% após o diagnóstico, especialmente em países 

subdesenvolvidos. Esta micose tem como agente etiológico a 

levedura Cryptococcus sp. (Kwon-Chung et al, 2017).  

O gênero Cryptococcus é caracterizado por leveduras 

encapsuladas medindo 1,5-3,5 µm de diâmetro, disperso no 

meio ambiente e, que abarca mais de 70 espécies, destas, são 

patogênicas e causadoras da criptococose: C. neoformans e C. 

gattii, que afeta humanos e animais (Kwon-Chung et al, 2017). 

O C. neoformans possui (sorotipos A, D e AD), com suas 

variantes: C. neoformans var. grubii (sorotipo A), C. neoformans 

var. neoformans (sorotipo D), C. neoformans entre var. 

neoformans e C. gattii (sorotipo AD) e o C. gattii (sorotipos B e 

C). A classificação dos sorotipos foram então, estabelecidas 

pelas diferenças das estruturas capsulares e do DNA (Bowen 

et al., 2017; Kwon-Chung et al, 2017). 

O C. neoformans é um agente cosmopolita, isolado de 

excretas de aves (fonte nutritiva), em especial de pombos 

(Columbia livia), além de solo e árvores. É a espécie mais 
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isolada nos casos de criptococose em humanos, comumente 

em imunocomprometidos. Em contrapartida, o C. gattii é 

comumente isolado de árvores (Eucalyptus camaldulensis), 

espécies nativas e exóticas de regiões tropicais e subtropicais 

e está relacionado a infecções principalmente de hospedeiros 

imunocompetentes (Araújo-Júnior et al., 2015; Felix-Gonçalves 

et al., 2018). 

Esta infecção fúngica ocorre através da via respiratória 

superior mediante a inalação de propágulos fúngicos 

associados a fontes ambientais tais como: ar, água, solos, 

flores, folhas, madeira em decomposição, excretas de aves, em 

especial de pombos (Columbia livia). Em pacientes 

imunocompetentes, o organismo é capaz de eliminar os 

propágulos fungicos inalados. Por outro lado, em hospedeiros 

com a imunidade comprimetida, estes propágulos fungicos 

podem se instalar no pulmão e causar uma primo-infecção 

pulmonar ou se disseminar através da via hematogênica 

cruzando a barreira hematoencefalica, atingindo sistema 

nervoso central (SNC), onde encontrarão altos níveis de 

oxgênio e nutrientes que são essenciais para sua multiplicação, 

e com isso, ocorrerá o desenvolvimento da meningoencefalite. 

A meningoencefalite é a manifestação clínica mais comum e a 

que mais evolui para casos fatais (Souto et al., 2016; Hagen et 

al., 2017; Kwon-Chung et al, 2017). 

Sabe-se que a criptococose está relacionada a altos 

índices de morbidade e mortalidade em todo o mundo, afetando 

imunocompetentes ou imunocomprometidas, em especial com 

HIV, contudo, existem outras condições predisponentes tais 

como, tratamentos com imunossupressão, transplantes de 
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órgãos desordem linfoploriferativas e neoplasias (Pyrgos et al., 

2013). 

A criptococose é uma infecção prevalente em ambos os 

sexos, no entanto, no homem a ocorrência é de 70% dos casos 

e nas mulheres de 30%, o motivo ainda não está claro, acredita-

se que seja devido a influências hormonais, exposição 

ocupacionais ou até mesmo predisposição genética (Pyrgos et 

al., 2013; Pizani et al., 2017).  

A prevalência de faixa etária é variada, no entanto, o 

maior índice está entre 30 e 50 anos, porém, no Brasil tem 

aumentado o número de casos em crianças nos últimos anos, 

o que pode ser explicado pelo crescimento do número de 

crianças desnutridas ou imunocomprometidas. As estatísticas 

não apontam diferenças em relação a etnia (Pyrgos et al., 2013; 

Pizani et al., 2017).  

Antigamente este gênero apresentava pouca 

importância clínica, porém o número de casos de criptococose 

cresceu drasticamente nos últimos 30 anos devido ao 

surgimento do HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e com 

o desenvolvimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirira 

(SIDA), bem como ao uso de imunossupressores em pacientes 

transplantados e uso de quimioterápicos e ganhou grande 

importância a classe médica e de pesquisa (Almeida et al., 

2014; El Fane et al., 2015).  

Anualmente são relatados mais de um milhão de casos 

de criptococose, destes, cerca de 625.000 vão a óbito, sendo 

uma infecção altamente incidente em regiões onde a população 

convive com o HIV, principalmente aqueles que possuem níveis 

de TCD4 inferiores a 50 células/mm3 (El Fane et al., 2015; 

Kwon-Chung et al., 2017). 
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No Brasil, é difícil avaliar os efeitos causados por esta 

micose sistêmica, pois a criptococose não é uma doença de 

notificação obrigatória no sistema de saúde brasileiro, sendo 

notificada como uma infecção oportunista, apenas quando 

ocorre em pacientes com AIDS, ou quando ocorrem surtos 

(Ministério da Saúde, 2012). 

De acordo com a publicação do Departamento de 

Vigilância Epidemiologica do Ministério da Saúde (2012), dentre 

as micoses sistêmicas/oportunistas no Brasil, a criptococose foi 

relatada como a principal em termos de internação. Estes dados 

foram apresentados pelo Sistema de Internação Hospitalar do 

Sistema Único de Saúde-SIH/SUS, de acordo com a figura 1. 

 

 

Figura 1. Número de internações por micoses sistêmicas no 
Brasil (2000-2007). 

       
PCM: Paracoccidioidomicose; Histo: Histoplasmose; Cripto: Criptococose; 
Cocci: Coccidioidomicose. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2012. 

O C. neoformans var. neoformans (sorotipo D) é o agente 

que predomina na região Sul e Sudeste do Brasil, causando 

criptococose em pacientes com AIDS, em especial na 

população masculina, tendo cerca de 35-40% de casos letais, 
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já as infecções pelo C. gattii nestas  regiões ocorrem de forma 

esporádica. O C. neoformans var. grubii sorotipo (A) é o mais 

prevalente no mundo (82%) das infecções em HIV. O C. 

neoformans var. neoformans (sorotipo D), é responsavel por 

cerca de 20-30% das infecções associadas ao HIV no Norte da 

Europa, em especial na França, Itália e Dinamarca, sendo 

menos frequente no resto do mundo. As infecções pelo C. gattii 

é mais comum do  que se pensa, e no Brasil, este agente é 

predominante nas regiões Norte e Nordeste, afetando pacientes 

imunocompetentes de ambos os sexo, provocando cerca de 37 

a 49% de letalidade. Embora existam poucas informações 

sobre a incidência e impactos que esta doença causa 

mundialmente, estas informações revelam padrões marcantes 

da criptococose em todo o mundo (Ministério da Saúde, 2012; 

Sloan et al, 2014; Shaheen et al., 2018).  

De acordo com a Figura 2, no  Brasil, a região Sudeste 

concetra o maior índice de intenações pela criptococose (8 a 

12%), seguido da região Nordeste.  

    

Figura 2. Número de internações por criptococose (2000-2007), 
por regiões do Brasil. 

         
Fonte: Ministério da Saúde, 2012. 
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O diagnóstico de criptococose é relativamente fácil, e 

realizado através de exames laboratoriais. O diagnóstico inclui 

técnicas como exame microscópico direto (ED), cultura, 

histopatológico, sorologia, técnicas moleculares e exames por 

imagem (Perferct e Bicanic, 2015). 

As amostras biológicas utilizadas no diagnóstico, são: 

líquido cefalorraquidiano (LCR), sangue, escarro, biópsia de 

tecido, lavado brônquico alveolar (LBA), raspado de lesões 

cutâneas, secreção prostática, amostra de medula óssea e 

urina (Almeida e Machado, 2014).  

O ED é realizado por meio de um contraste conhecido 

como tinta nanquim, tinta da china ou nigrosina, que permite a 

visualização de estruturas arredondadas gemulantes e com 

cápsulas de C. neoformans. Esta técnica em alguns casos pode 

ser feita com hidróxido de potássio (KOH) a 20% em amostras 

como escarro, LBA, secreção de medula óssea entre outros, 

bem como à fresco, ou seja, sem constraste ou clarificação, no 

entanto, antes da preparação da lâmina para o ED, o LCR, LBA, 

e urina devem ser previamente centrifugadas, tendo como 

objetivo concentrar no sedimento a forma somática do fungo. O 

ED é uma técnica simples e de baixo custo que apresenta até 

80% de sensibilidade em caso de meningite criptocócica 

(Almeida e Machado, 2014; Perfect, 2014). 

O meio de cultivo mais utilizado para a identificação do 

C. neoformans é o Ágar Sabouraud dextrose (ASD), no qual se 

inocula o material biológico a ser analisado. Após a inoculação 

este meio é colocado entre 25ºC a 37ºC por 72 horas, tendo 

como temperatura ótima entre 30 a 35ºC e observa se houve o 

crescimento de colônias de aspecto mucóide com coloração de 

branco a creme (Almeida e Machado, 2014). 
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A identificação clássica é realizada a partir da cultura de 

Cryptococcus sp. que consiste em testes bioquímicos, que são 

utéis na diferenciação entre as duas espécies C. neoformans e 

C. gattii. O teste pode ser realizado através da assimilação em 

meio L-canavanina-glicina-azul de bromotimol (CGB), onde, os 

sorotipos B e C (C. gattii), crescem no meio com canavanina, 

utilizando a glicina e alterando o pH do meio levando a mudança 

de cor quando positivo do amarelo-esverdeado para azul 

cobalto, já os sorotipos A, D e AD (C. neoformans), não 

produzem alteração na cor do meio (Almeida e Machado, 2014; 

Backes et al., 2016).  

Há um meio nutricional conhecido como fenoloxidase 

(lacase) ou àgar Niger, onde o C. neoformans e C. gattii são 

capazes de produzir melanina a partir de substratos fenólicos 

apresentação coloração marrom ou negra (Almeida e Machado, 

2014; Backes et al., 2016). 

A identificação por meio de analises moleculares é 

baseado em sequências especificas de genes, sendo a PCR a 

técnica predominante até hoje e muito útil para o diagnóstico da 

criptococose (Backes et al., 2016). 

O tratamento da criptococose é realizado de acordo com 

a imunidade e manifestações clínicas do paciente, e deve ser 

iniciado logo após a confirmação da infecção fúngica, logo, é 

dividido pelos pesquisadores em três fases: fase de indução, 

consolidação e de manutenção (Almeida e Machado, 2014). 

Os antifúngicos mais utilizados para o tratamento da 

criptococose são: anfotericina B (Amf B), 5-fluocitosina (5FC), 

fluconazol (FLC), itraconazol, voriconazol e posaconazol. 

(Almeida e Machado, 2014). 
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Embora existam pesquisas sobre a criptococose, 

estudiosos acreditam que ainda há muito a ser desvendado em 

relação ao “complexo Cryptococcus neoformans”, ainda existe 

a necessidade de mais pesquisas e produção de 

conhecimentos a respeito da doença e principalmente acerca 

do perfil epidemiológico no Brasil, em especial no estado de 

Pernambuco. Sendo assim, este estudo objetivou verificar o 

perfil epidemiológico e os principais tratamentos adotados nos 

indivíduos acometidos por esta micose, que foram atendidos 

em duas unidades de saúde pública terciária de Recife no 

Pernambuco. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, restrospectivo, 

descritivo e analítico a partir de dados secundários obtidos de 

prontuários de pacientes diagnosticados com criptococose em 

duas unidades de saúde pública terciária em Recife no estado 

do Pernambuco, no período de abril de 2017 a julho de 2019. 

Realizou-se a pesquisa do perfil epidemiológico dos 

pacientes a partir das leituras exploratórias dos prontuários 

resgistrados no Laboratório de Micologia Médica do 

Departamento de Micologia da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e dos prontuários médicos armazenados 

nas unidades de saúde públicas terciárias incluídas na 

pesquisa. Os dados coletados foram registrados em um ficha 

individualizada, na qual incluiu-se as seguintes variantes: 

município de residência, sexo, idade, etnia, doença de base e 

protocolo de tratamento. 
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A pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Pernambuco sob número CAAE nº 

77503417.4.0000.5208 e aprovado sob parecer nº 2.415.316.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período de análise, 77 pacientes obtiveram 

hipótese diagnóstica para a criptococose, destes, 25 foram 

diagnosticados com criptococose, no entanto, em três casos 

não foi possível obter a cultura, isso pode ser justificado 

mediante a administração terapêutica que já havia sido 

introduzida quando houve a solicitação do exame micológico.  

O diagnóstico se deu por meio de amostras biológicas de 

líquido cefalorraquidiano (LCR) ou hemocultura. A partir do 

material biológico foi realizado o exame direto constratado com 

nanquim/tinta da china, e em paralelo o semeio em Ágar 

Sabouraud acrescido de cloranfenicol incubado à 35ºC por 72h. 

No exame direto foi possível observar a presença de várias 

células de leveduras encapsuladas globosas características de 

Cryptococcus sp. Na cultura foi observada o desenvolvimento 

de colônias de aspectos mucóides com coloração de branco a 

creme, confirmando assim o agente etiológico da criptococose, 

conforme a figura 3. Não foram realizadas as identificações das 

leveduras a nível de espécie. 
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Figura 3. Células de leveduras encapsuladas globosas 
características de Cryptococcus sp. ao exame direto (A); 
colônia de aspecto mucóide com coloração creme (B). 

              
Fonte: próprio autor. 

Dos 25 casos confirmados para criptococose, foram 

analisadas a partir dos prontuários dos pacientes as seguintes 

variáveis, tais como, município de residência, sexo, idade, etnia, 

doença de base e protocolo de tratamento. No entanto, dos 25 

prontuários, alguns apresentavam informações incompletas, o 

que limitou a análise dos dados. 

Dos pacientes atendidos e diagnosticado com 

criptococose, foi possível observar que a maior incidência dos 

pacientes residiam na cidade de Recife (38% 8/25),conforme a 

tabela 1, tal fato se justifica devido à facilidade de acesso à 

unidade de saúde, e para os pacientes de outra regiões, se 

jusifica por ser hospitais de refêrencia para doenças 

infectocontagiosas na região metropolitana de Recife no 

Pernambuco. 

 

  

A B 
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Tabela 1. Casos de criptococose (=25) de acordo com o 

município de residência atendidos nas duas Unidades de Saúde 

Públicas Terciária do Pernambuco entre abril de 2017 a julho 

de 2019. 

Município de residência  Nº de casos Porcentagem (%) 

Brejo da Madre de Deus 01 4 

Camutanga 01 4 

Igarassu 02 8 

Paulista 02 8 

Recife 08 32 

Ribeirão 01 4 

Serra Talhada 01 4 

Tabira 01 4 

Tacunhaém 01 4 

Não informado 07 28 

Total 25 100 

Fonte: próprio autor. 

Na tabela 2, está representada as variáveis analisadas 

doa pacientes envolvido no estudo, que envolve sexo, idade e 

etnia. De acordo com a tabela foi verificado que a maior 

incidênia de criptococose foi no sexo masculino 64% (16/25), 

entre a faixa etária de 30 a 39 anos 37,5% (06/16), seguido da 

faixa etária de 40 a 49 anos 25% (04/16). No sexo feminino a 

incidência foi menor 36% (09/25), no entanto, a faixa etária 

também foi entre 30 a 49 anos 66,66% (06/09). 

De aordo com alguns estudos publicados, tais como o 

Consenso Brasileiro de Criptococose (2008) e Pizani e 

colaboradores (2017), cerca de 78% e 70% das infecções são 

mais prevalentes no gênero masculino, respectivamente. O 
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motivo ainda não está claro, no entanto, acredita-se que os 

hormônios femininos desempenhe um papel crucial na defesa 

do organismo contra espécies do gênero Cryptococcus sp 

(Pizani et a., 2017; Ianiski et al., 2018).  

A faixa etária entre 30 a 49 prevalente obtido neste 

estudo  está compatível quando comparado com outros 

estudos, tais como Pizani e colaboradores (2017) e Ianiskia e 

colaboradores (2018), onde em seus estudos, foi verificado a 

maior incidência em pacientes entre 31 a 50 anos. 

A  etnia em nosso estudo teve uma estatística limitada, 

pois em 92% dos casos, dentre ele o sexo feminino (36%) e 

masculino (56%), não havia esta informação no prontuário. Isso 

pode ser explicado, pois, dados estatísticos não apontam 

diferenças relacionados a etnia e criptococose (Pizani et al., 

2017).  

Em relação à doença de base, sabe-se que a 

criptococose está relacionado a alguns fatores predisponentes, 

tais como, imunossupressão pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), transplasntes de órgão, tratamentos 

imunossupressivos, bem como pode ser visto em pacientes 

imunocompetente (Pyrgos et a., 2013). 
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Tabela 2. Sexo, idade e etnia dos pacientes diagnosticado com 

criptococose (n=25), atendidos nas duas Unidades de Saúde 

Tública terciária de Recife/PE. 

 Feminino  Masculino  

 Nº de 

pacientes 

Porcentagem(%) Nº de 

pacientes 

Porcentagem 

(%) 

Sexo 09 36% 16 64% 

     

Faixa 

etária 

    

<20 00 00 00 00 

20-29 02 22,22 03 18,75 

30-39 03 33,33 06 37,5 

40-49 03 33,33 04 25 

50-59 00 00 02 12,5 

60-79 01 11,12 01 6,25 

TOTAL 09 100 16 100 

     

     
Etnia     

Amarelo 00 00 00 00 

Branco 00 00 00 00 
Negro 00 00 01 4 
Pardo 00 00 01 4 
Não 

consta 
09 36 14 56 

TOTAL 09 36 16 64 

Fonte: próprio autor. 

De acordo com a figura 4, foi possível observar que a 

maior incidência a fator de imunossupressão associado a 

criptococose está o HIV (76%), corroborando com vários 

estudos, inclusive com o de Ianiskia e colaboradores (2018), 
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onde em seu estudo, de 39 casos, 26 eram portadores do HIV. 

Dos seis (24%)  pacientes HIV negativos presentes neste 

estudo, estes, apresentaram outras doenças de base como, 

transplante 16,66% (1/6), tuberulose 16,66% (1/6), lúpus 

16,66% (1/6), que de acordo com a literatura, são também 

considerados fatores predisponentes para criptococose. Os 

outros três pacientes não-HIV 50% (3/6) não tinham nenhum 

registro de doença de base em seu prontuário, mas o que de 

acordo com estudos isso pode ser possível, principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste, onde tem como o principal agente o 

C. gattii, que está comumente envolvido nos casos de 

criptococose em pacientes imunocompentes (Shaheen et al., 

2018). 

Figura 4. Descrição das pricipais doeças de base apresentada 
pelos pacientes diagnosticados com criptococose (n=25). 

       
Fonte: próprio autor. 

De acordo com a figura 5, foi possível verificar que  a 

combinação entre a anfotericia B e fluconazol (60%), foi a 
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escolha terapêutica mais prescritas, pois é indicado em casos 

mais graves da doença, corroborando com a literatura a cerca 

da escoha de tratamento para criptococose, independente da 

espécie (Whitney et al, 2019). O fluconazol (24%), foi a segunda 

opção terapêutica de escoha, pois de acordo com a literatura, 

este fármaco é ideal para os casos de infecções mais leves 

(Grossman e Casadevall, 2017). Um paciente (4%), obteve o 

nada consta, pois, este foi a óbtito antes do início do tratamento. 

 
Figura 5. Tratamentos antifúngicos utilizados nos casos de 
criptococose (n=25).  

 
Fonte: próprio autor. 

 

CONCLUSÕES  

 

Na população estudada, foi possível observar a maior 

incidência em pacientes do sexo masculino, de faixa etária 

entre 30 a 49 anos, de etnia desconhecida, e tendo como 

principal fator predisponente o HIV, como sugere a literatura. O 

tratamento de escolha foi a associação de anfotericina B e 
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fluconazol, pois em sua grande maioria o paciente apresenta o 

quadro mais grave de criptococose, que é a neurocripococose. 

Este estudo, trata-se de um modelo retrospectivo, 

partindo das informações contidas nos prontuários clínicos, e foi 

possível perceber que algumas informações foram ignoradas 

no preenchimento dos prontuários, inviabilizando assim, parte 

das informações pertinentes para a pesquisa. No entanto, as 

informações obtidas são de suma importância para a 

população, pois estas informações ajudam a promover ações 

de saúde que miniminize os agravos da doença, além de 

auxiliar na execução de estratégias de combate e prevenção 

para a saúde pública do país.  
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RESUMO: INTRODUÇÃO: As Cardiopatias Congênitas (CC) 
são fatores de maior influência na morbimortalidade no primeiro 
ano de vida da criança. Além das CC, as adquiridas também 
têm repercussão na infância, destacando-se a cardite reumática 
(CR). Com uma prevalência estimada de aproximadamente 
9/1000 nascidos vivos, conhecer o perfil das cardiopatias é 
fundamental para traçar estratégias de atenção à saúde. 
MATERIAIS E MÉTODO: Análise retrospectiva dos laudos de 
ecocardiogramas (ECOs) fetais e pediátricos de cinco serviços 
regionais, realizados entre março de 2011 a março de 2017. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Amostra de 2.402 exames, 830 
fetais e 1.572 pediátricos, dos quais 43,3% e 55,1% foram 
alterados respectivamente. A Comunicação Interventricular 
(CIV) foi a CC mais frequente no grupo fetal (89,3%); enquanto 
que no pediátrico o Forame Oval Patente (35,0%) e a CIV 
(29,2%) se destacaram. Lesões valvares representaram 23,9% 
nos ECOs pediátricos. Dos pacientes pediátricos sem 
Alterações Cardiovasculares (ACVs) diagnosticadas, 36,9% 
apresentaram sobrepeso e obesidade. Por incluir ACVs este 
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estudo encontrou valvopatias nos escolares e adolescentes, 
que podem estar associadas à CR. CONCLUSÕES: Ressalta-
se a importância de buscar dados da prevalência das ACVs na 
faixa etária pediátrica para a vigilância das CCs, principalmente 
por seu impacto na morbimortalidade. Quanto às cardiopatias 
adquiridas, por ser patologias evitáveis, demonstra-se 
fundamental um seguimento clínico cardiológico na infância 
para prevenir e identificar precocemente as ACVs adquiridas. 
Palavras-chave: Epidemiologia. Ecocardiograma fetal e 

pediátrico. Cardiopatias 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Cardiopatias Congênitas (CC) são responsáveis por 

40% das malformações congênitas e estão entre os fatores que 

mais influenciam na morbimortalidade durante o primeiro ano 

de vida do infante (BELO; OSELAME; NEVES, 2016; 

CATARINO et al., 2017). Rastrear estas anomalias faz-se 

mister, e dentre as indicações para este, tem-se: histórico 

materno de aborto, hipertensão e diabetes gestacional; história 

gestacional de polidrâmnio, oligoâmnio, malformações 

extracardíacas; peso baixo ao nascer (ALMEIDA et al., 2016; 

ØYEN et al., 2016; SILVA-OCAS et al., 2016).  

 De acordo com um estudo que realizou uma metanálise 

verificou que, a prevalência média das CC é de 9,1:1.000 

nascidos vivos no mundo. Dentre elas, as mais comuns foram: 

Comunicação Interventricular (CIV), Comunicação Interatrial 

(CIA), Persistência do Canal Arterial (PCA) e Estenose 

Pulmonar (EP) (VAN DER LINDE et al., 2011). 

 Outro estudo, estimou a prevalência de CC no Brasil 

como sendo 9,0:1.000 nascimentos. Em seu estudo, os autores 

extrapolaram os dados para o Rio Grande do Norte (RN) 
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estimando cerca de 429 nascidos vivos afetados em 2010 por 

esta malformação, constituindo o único dado publicado sobre 

CC no estado (PINTO JÚNIOR et al., 2015). 

Além das CC, a faixa etária pediátrica também é 

acometida por cardiopatias adquiridas, como a cardite 

reumática (CR), que se mantém como a cardiopatia adquirida 

mais frequente na infância-adolescência, responsável por até 

60-80% das cirurgias cardíacas nesta faixa etária. A CR é 

caracterizada, principalmente por lesões valvares mitrais e 

aórticas (CARVALHO; ARAÚJO; MEIRA, 2017). As lesões 

valvares podem evoluir de leves a graves, manifestando 

clinicamente a insuficiência cardíaca, podendo levar a óbito 

(SARAIVA, 2014). 

Dentre as CC, há o grupo das CC críticas, as quais 

necessitam de cirurgia no período neonatal para que a criança 

sobreviva. Neste sentido, faz-se necessário o diagnóstico 

precoce destas CC, para evitar o óbito e comorbidades. Deste 

modo, o conhecimento de uma epidemiologia local aferida 

através do Ecocardiograma (ECO) se torna importante, tendo 

em vista que é um procedimento de baixo custo e o padrão-ouro 

para esse diagnóstico (sensibilidade de 78.9% e especificidade 

de 96%) (ALENCOÃO et al., 2015; POSE & ABDALA, 2015) 

Diante do exposto, este trabalho objetiva descrever a 

frequência das alterações cardiovasculares fetais e pediátricas 

em uma amostra de cinco serviços médicos, visando contribuir 

com os dados clínico-epidemiológicos sobre as CC e adquiridas 

a nível local, até então inexistentes. Deste modo, espera-se que 

os resultados possam embasar um planejamento mais 

adequado na organização da assistência clínica a esta 

população de pacientes, impactando em melhorias no 

atendimento dos mesmos, propiciando as bases para a criação 
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da linha de cuidado à criança cardiopata regionalmente e 

reduzindo o impacto na morbimortalidade desta população 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo retrospectivo de laudos de exames 

ecocardiográficos realizados por uma única cardiopediatra, 

usando o mesmo método de sistematização para a realização 

dos exames fetais e pediátricos, em cinco diferentes centros 

médicos, no período de março de 2011 a março de 2017. Das 

instituições participantes: 

- como parte do complexo hospitalar de um Serviço 

Universitário de Referência no RN, há dois centros, ambos 

referências estaduais no Sistema Único de Saúde (SUS); 

apresentando pacientes localizados em enfermarias, 

ambulatórios e Unidade de Terapia Intensiva (UTI): um onde 

são realizados exames fetais e em neonatos; outro com exames 

realizados a partir do período neonatal; 

- duas são centros de atendimento ambulatorial de 

caráter privado: sendo um exclusivamente obstétrico; e o outro 

com atendimentos em ECOs fetais e pediátricos;   

- um centro hospitalar de caráter misto (público e 

privado), referência estadual para CC cirúrgicas, com pacientes 

pertencentes a seus ambulatórios, enfermarias e UTI. 

Foi incluído na amostra o primeiro exame de cada 

paciente e as informações confirmadas pelos dados 

ecocardiográficos daquele momento. Aqueles pacientes 

encontrados com exame fetal e pediátrico do segmento tiveram 

apenas o primeiro exame considerado na amostra. Os fatores 

para a exclusão foram: idade maior que 20 anos e exames sem 

data ou não localizados.  
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Para a coleta de dados foi utilizado um formulário 

padronizado com informações para identificação do paciente 

(nome, local e data de realização do exame, sexo, idade, dados 

antropométricos), indicação do exame, achados 

ecocardiográficos e diagnóstico final do exame.  

Não havia questionário validado para este tipo de estudo, 

por isso os pesquisadores elaboraram um formulário de coleta 

de dados. Após a coleta de amostra de 30 exames de cada 

instituição, foi realizada uma calibração deste formulário.  Ao 

final, a pesquisadora principal realizou uma revisão dos 

principais pontos da pesquisa em todos os exames 

pertencentes à amostra. 

Os ECOs foram todos realizados com a mesma 

sistematização para exames fetais e transtorácicos, buscando 

o maior número de informações possíveis sobre os achados 

cardiológicos e considerando os seguintes aspectos técnicos do 

exame ecocardiográfico: cortes habituais e suas variações, 

pelas janelas subcostal, apical, paraesternal e supraesternal; 

modos bidimensional e doppler para a avaliação das câmaras 

cardíacas atriais e ventriculares, das valvas atrioventriculares, 

das dimensões cavitárias e da função sistólica e diastólica 

biventricular; com análise segmentar  padronizada (tipo de situs 

cardíaco, posição do coração, conexões venoatriais, 

atrioventriculares e ventrículo-arteriais, integridade dos septos 

interatrial e interventricular, avaliação do arco aórtico e defeitos 

associados). Os aparelhos utilizados foram das marcas Philips, 

Medison e General Eletric (GE).  

Os ECOs transtorácicos foram classificados por faixa 

etária de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 

em: neonatos de zero a 29 dias; lactentes de 30 dias a 1,9 anos; 
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pré-escolares de 2 a 4,9 anos; escolares de 5 a 10,9 anos; 

adolescentes de 11 a 18,9 anos. 

O cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) foi 

realizado a partir da calculadora da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) ¹⁵, utilizando idade, peso e altura para encontrar a curva 

do percentil da qual o paciente mais se aproximava. Desta 

forma, os pacientes com os dados citados foram classificados 

como de baixo peso, eutrófico, sobrepeso e obeso.  

Os exames de pacientes submetidos a intervenções 

cirúrgicas e farmacológicas foram discriminados e considerados 

como alterados, mesmo que estivesse com todos os 

parâmetros dentro da normalidade no pós-procedimento.  

A classificação da gravidade das CC foi realizada 

segundo Hoffman e Kaplan (2002) em grave e cianótico, grave 

e acianótico, moderado ou leve ¹⁶. As CCs diagnosticadas no 

estudo que não estão contempladas nesta categorização foram 

agrupadas em um grupo de cardiopatias não classificáveis 

pelos pesquisadores, a exemplo das lesões valvares. 

Foram consideradas como repercussões 

hemodinâmicas as seguintes variáveis presentes no formulário: 

aumento ou hipertrofia das câmaras cardíacas, disfunções 

sistólicas ou diastólicas e aumentos da pressão ou fluxo da 

circulação pulmonar. Para as análise estatística utilizou-se o 

Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 22, dispondo as informações estatísticas de forma 

descritiva com representação das prevalências das categorias 

das variáveis categóricas expressas em valores absolutos e 

relativos. As variáveis quantitativas foram expressas em relação 

a uma medida de tendência central (média) e de variabilidade 

(valor máximo e mínimo). A análise bivariada foi feita utilizando 

o teste qui-quadrado de Pearson, avaliando a associação entre 



DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS CARDIOPATIAS FETAIS E PEDIÁTRICAS NOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

715 
 

as variáveis dependentes e o desfecho quanto à presença de 

CC, presença de repercussões hemodinâmicas e de gravidade 

conforme a classificação adotada. Foi considerada significância 

estatística para valores de p<0,05.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da instituição (CAAE: 51189415.5.0000.5292). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

No período de março de 2011 a março de 2017 foram 

realizados 3.000 ECOs, sendo excluídos 598 exames, tornando 

a amostra analisada igual a 2.402. Estes exames foram 

divididos em 830 fetais e 1.572 pediátricos (Tabela 01). Com 

relação ao fetais, a Idade Gestacional (IG) variou de 18,6 a 40,6 

semanas (média de 29,4). A idade dos pacientes pediátricos 

variou de um dia a 19,2 anos (média de 4,9 anos). O peso variou 

de 0,48 a 97 quilogramas (média de 19,4 quilogramas) e a altura 

variou de 22 a 180 centímetros (média de 95,6 centímetros). 

 
Tabela 01. Ecocardiogramas fetais e pediátricos de acordo com o tipo de instituição 

em que o exame foi realizado, no período de 2011 a 2017. 

Variáveis  

Analisadas 

Instituições 

Públicas 

Instituições 

Privadas  
Total 

  

Ecocardiogramas  

Fetais 

n % n % n % 

163,0 100,0 667,0 100,0 830,0 100,0 

Sem Alteração 120,0 73,6 351,0 52,6 471,0 56,7 

Alterados 43,0 26,4 316,0 47,4 359,0 43,3 

1 Alteração 34,0 79,1 264,0 83,5 298,0 83,0 

>1 Alteração (2-7) 9,0 20,9 52,0 16,5 61,0 17,0 
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Ecocardiogramas  

Pediátricos 
786,0 100,0 786,0 100,0 1572,0 100,0 

 Sem Alteração 296,0 37,7 410,0 52,2 706,0 44,9 

 Alterados 490,0 62,3 376,0 47,8 866,0 55,1 

1 Alteração 236,0 50,5 226,0 61,6 462,0 55,4 

>1 Alteração (2-7) 239,0 51,2 135,0 36,8 374,0 44,8 

        Pós-

Tratamento* 
31,0 6,6 34,0 9,3 65,0 7,8 

* Os pós-tratamentos se referem a: ventriculosseotoplastia, fechamento percutâneo 

de fístula aorta-átrio direito, ressecção infundíbulo-pulmonar, valvotomia pulmonar, 

ampliação dos ramos pulmonares, ligadura de canal arterial, implante de stent em 

canal arterial, comissurotomia pulmonar, correção de transposição do grandes vasos 

da base, correção de Tetralogia de Fallot,  valvoplastia pulmonar, atriosseptorrafia, 

plastia mitral, tríplice ligadura de canal arterial, cirurgia de Janete, aortoplastia, 

correção de via de saída de ventrículo direito (tronco arterial comum), bandagem de 

artéria pulmonar, Coarctação de Aorta término-terminal, ampliação do arco-aórtico, 

correção total de Defeito do Septo Átrioventricular parcial, ressecção de membrana 

subaórtica, cirurgia de Glenn com ligadura de artéria pulmonar com ampliação da 

comunicação interatrial, ligadura de colaterais sistêmico-pulmonares, ligadura de 

anastomose sistêmico pulmonar, comissurotomia pulmonar, atriosseptoplastia e 

mediastinotomia, correção total de defeito do septo atrioventricular, ressecção de 

membrana subvalvar aórtica, plastia aórtica. 

 

Os achados dos ECOs nas instituições públicas e 

privadas evidenciam que uma parcela expressiva dos exames 

fetais e pediátricos, 43,3% e 55,1% respectivamente, foram 

alterados. Além disso, 62,3% dos pacientes das instituições 

privadas apresentaram apenas uma ACV diagnosticada através 

do exame em relação a 47,8% dos pacientes dos serviços 

públicos.  
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Na Tabela 02 destaca-se que 34% dos pacientes 

pediátricos tinham menos de um ano de idade. Em 165 exames 

de neonatos ou lactentes não foi possível determinar o sexo do 

paciente, uma vez que o dado não estava preenchido e o exame 

estava no nome da genitora (Tabela 02). Houve incidência de 

cardiopatia equivalentes entre os sexos com significância 

estatística (p< 0,001). 

 
Tabela 02. Distribuição da frequência do primeiro exame ecocardiográfico de acordo 

com a faixa etária realizada, no período de 2011 a 2017. 

FAIXA ETÁRIA DOS PACIENTES NO PRIMEIRO EXAME  

Faixa Etária 

Instituições pública Instituições privadas Total 

n % n % n % 

Recém-Nascido  

(0-29 Dias) 
145,0 18,4 54,0 6,9 199,0 12,7 

Lactente  

(30 Dias -1 Ano) 
191,0 24,3 144,0 18,3 335,0 21,3 

Lactente  

(1ano - 1,9 Anos) 
69,0 8,8 36,0 4,6 101,0 6,4 

Pré-Escolar  

(2 – 4,9 Anos) 
101,0 12,8 210,0 26,7 311,0 19,8 

Escolar  

(5 – 10,9 Anos) 
108,0 13,7 197,0 25,1 305,0 19,4 

Adolescente  

(11 – 18,9 Anos) 
172,0 21,9 145,0 18,4 317,0 20,2 

 

Quanto à classificação, nutricional 29,2%dos pacientes 

cardiopatas estavam com baixo peso em relação ao grupo sem 

cardiopatia (Tabela 03). 
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Tabela 03. Sexo e classificação nutricional quanto à ocorrência de cardiopatias na 

população pediátrica. 

CARDIOPATIA 

Diagnóstico Sim Não 

p* 
Classificação 

Nutricional 
n (415) 100% n (334) 100% 

Baixo peso 121 29,2 40 12,0 <0,001 

Eutrófico 211 50,8 171 51,2 <0,001 

Sobrepeso 57 13,7 67 20,1 <0,001 

Obeso 26 6,3 56 16,8 <0,001 

CARDIOPATIA POR SEXO 

 n % TOTAL p 

Feminino 308 50,3 
612 

 
<0,001 

Masculino 369 46,4 795 <0,001 

 

Conforme os achados dos ECOs fetais descritos na 

Tabela 04 a CIV se comportou como a alteração mais frequente 

(89,3%) e 80,4% das CC foram classificadas como leves. 

Dentro da variável Outras, encontram-se as seguintes 

alterações: lesões valvares funcionais, prolapsos valvares, 

lesões valvares anatômicas, atresias e estenoses. 

 
Tabela 04. Perfil clínico das cardiopatias fetais nas instituições públicas e privadas. 
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Variáveis 
Analisadas 

Instituições 
Públicas 

Instituições 
Privadas 

TOTAL 

n % n % n % 

Pacientes com 
Alterações 
Diagnosticadas: 

43/163 26,4 316/667 47,4 359/830 43,3 

Alterações 
Diagnosticadas 

64 ¹ 100 458 ² 100 522 ³ 100,0 

Cardiopatias 
Definidas 

38,0 59,4 280,0 61,1 318,0 60,9 

CIV* 30,0 78,9 254,0 90,7 284,0 89,3 

Outras 8,0 21,1 26,0 9,3 34,0 10,7 

Lesões Valvares 
Anatômicas Únicas 

2,0 3,1 11,0 2,4 13,0 2,5 

Lesões Valvares de 
Fluxo Únicas 

5,0 7,8 16,0 3,5 21,0 4,0 

Lesões Valvares de 
Fluxo Associadas 

1,0 1,6 5,0 1,1 6,0 1,1 

Lesões Valvares 
Anatômicas e de 
Fluxo 

- - 1,0 0,2 1,0 0,2 

Outras Alterações 2,0 3,1 13,0 2,8 15,0 2,9 

Extrassístoles 6,0 9,4 117,0 25,5 123,0 23,6 

Repercussões 
Hemodinâmicas 

10,0 15,6 15,0 3,3 25,0 4,8 

Classificação de 
Gravidade Para CC* 

36,0 100,0 255,0 100,0 291,0 100,0 

Leve 29,0 80,6 205,0 80,4 234,0 80,4 

Moderado 2,0 5,6 21,0 8,2 23,0 7,9 
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Grave 4 11,1 24 9,4 28 9,6 

Grave 
Acianótico 

2,0 50,0 17,0 70,8 19,0 67,9 

Grave 
Cianótico 

2,0 50,0 7,0 29,2 9,0 32,1 

Outras (Não 
Classificada) 

1,0 2,8 5,0 2,0 6,0 2,1 

* CIV: Comunicação Interventricular; CC: Cardiopatia Congênita. 
As cardiopatias definidas: CIV, coarctação de aorta, dupla via de saída de ventrículo 
direito, comunicação atrioventricular, comunicação interatrial, anomalia de Ebstein, 
hipoplasia de ventrículo esquerdo e constrição ductal; Lesões valvares anatômicas: 
atresia tricúspide, displasia valvar tricúspide, valva aórtica bicúspide, prolapso de 
aorta, estenose pulmonar, estenose aorta, Lesões valvares funcionais: insuficiência 
aorta, insuficiência tricúspide insuficiência mitral;  Outras alterações: banda anômala 
de ventrículo direito, massa em ventrículo direito, hipertrofia septal, membrana 
subaórtica e shelf aórtico; 
¹ O total de 64 alterações diagnosticadas nas instituições públicas extrapola a 
amostra devido haver paciente com mais de uma alteração ao exame.  
² O total de 458 alterações diagnosticadas nas instituições privadas extrapola a 
amostra devido haver paciente com mais de uma alteração ao exame.  
³ O total de 522 alterações diagnosticadas nas instituições extrapola a amostra 
devido haver paciente com mais de uma alteração ao exame.  

 

Diante das indicações gestacionais para a realização do 

ECO fetal a mais comum foi diabetes, seja mellitus ou 

gestacional, diagnosticada em 97/298 (32,5%) gestantes. Neste 

grupo, foram diagnosticadas 48 diferentes CC em 39/97 

(40,2%) pacientes. Houve associação entre diabetes e a CIV 

presente em 37/97 (38,1%). Foram encontradas ainda lesões 

valvares, hipertrofia septal, displasia valvar tricúspide e CIA. 

Os achados da Tabela 05 evidenciam que Forame Oval 

Patente (FOP), CIA, PCA e CIV somam 89,6% das alterações 

encontradas sendo 48,1% das CC classificadas como leves. A 

elevada frequência de PVM (52,0%) associado ou não a lesões 

valvares de regurgitação, apesar de serem sugestivos de CR, 

devido ao caráter retrospectivo do estudo ecocardiográfico 
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realizado, não foi possível afirmar se são componentes de uma 

CC ou adquirida. 

 
Tabela 05. Perfil clínico das cardiopatias na faixa etária pediátrica nas instituições 

públicas e privadas. 

Variáveis 
Analisadas 

INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS 

INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS 

TOTAL 

 n % n % n % 

Cardiopatias 
Diagnosticadas: 

490/786 62,3 376/786 47,8 866/1572 55,1 

Alterações 
Encontradas 

988,0 100,0 682,0 100,0 1670,0 100,0 

Cardiopatias 
Definidas 

584,0 59,1 351,0 51,5 935,0 56,0 

FOP* 211,0 36,1 116,0 33,0 327,0 35,0 

CIV* 160,0 27,4 113,0 32,2 273,0 29,2 

PCA* 99,0 17,0 56,0 16,0 155,0 16,6 

CIA* 55,0 9,4 27,0 7,7 82,0 8,8 

DSAV* 15,0 2,6 15,0 4,3 30,0 3,2 

CO. AA.* 10,0 1,7 8,0 2,3 18,0 1,9 

Outras 34,0 5,8 16,0 4,6 38,0 5,3 

Lesões Valvares 
Anatômicas Únicas 

114,0 11,5 137,0 20,1 251,0 15,0 

PVM* 42,0 36,8 89,0 65,0 131,0 52,2 

Estenoses 
Valvares 

55,0 48,2 34,0 24,8 89,0 35,5 

Outras 17,0 14,9 14,0 10,2 31,0 12,4 
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Lesões Valvares 
Anatômicas 
Associadas 

6,0 0,6 1,0 0,1 7,0 0,4 

Lesões Valvares 
De Fluxo Únicas 

57,0 5,8 29,0 4,3 86,0 5,1 

Lesões Valvares 
De Fluxo 
Associadas 

21,0 2,1 10,0 1,5 31,0 1,9 

Lesões Valvares 
Anatômicas e de 
Fluxo 

8,0 0,8 17,0 2,5 25,0 1,5 

PVM* e 
Insuficiências 
Valvares 

8,0 100,0 15,0 88,2 23,0 92,0 

Outros Prolapsos E 
Insuficiências 
Valvares 

- - 2,0 11,8 2,0 8,0 

Outras Alterações 27,0 2,7 17,0 2,5 44,0 2,6 

Alteração De Ritmo 23,0 2,3 18,0 2,6 41,0 2,5 

Extrassístoles 22,0 95,7 17,0 94,4 39,0 95,1 

Distúrbio De 
Condução 

1,0 4,3 1,0 5,6 2,0 4,9 

Repercussão 
Hemodinâmica 

148,0 15,0 102,0 15,0 250,0 15,0 

Classificação De 
Gravidade 

455,0 100,0 355,0 100,0 810,0 100,0 

Leve 246,0 54,1 144,0 40,6 390,0 48,1 

Moderado 63,0 13,8 69,0 19,4 132,0 16,3 

Grave 77,0 16,9 41,0 11,5 118,0 14,6 
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Grave Acianótico 40,0 51,9 22,0 53,7 62,0 52,5 

Grave Cianótico 37,0 48,1 19,0 46,3 56,0 47,5 

Outras (Não 
Classificada) 

69,0 15,2 101,0 28,5 170,0 21,0 

* FOP: Forame Oval Patente; CIV: Comunicação Interventricular; PCA: Persistência 
do Canal Arterial; CIA: Comunicação Interatrial; DSAV: Defeito do Septo 
Atrioventricular; Co.Ao.: Coarctação de Aorta; DVSVD: Dupla Via de Saída de 
Ventrículo Direito; PVM: Prolapso Valvar Mitral; CC: Cardiopatia Congênita. 
As cardiopatias definidas: CIV, Co.Ao., FOP, PCA, DSAV, CIA, PCA, dupla via de 
saída de ventrículo direito, anomalia de Ebstein, Tetralogia de Fallot, transposição 
dos grandes vasos, drenagem anômala das veias pulmonares, hipoplasia de 
ventrículo esquerdo, situsinversus, miocardiopatia; Lesões valvares anatômicas: 
PVM, atresia mitral, atresia tricúspide, atresia pulmonar, displasia valvar tricúspide, 
valva aórtica bicúspide, valva pulmonar bicúspide, prolapso de aorta, estenose 
pulmonar, estenose aorta e estenose mitral; Lesões valvares funcionais: insuficiência 
aorta, insuficiência pulmonar, tricúspide insuficiência mitral;  Outras alterações: não 
compactação ventricular, aneurisma de fossa oval, veia cava superior esquerda 
persistente,  anomalia de conexão de sistema, banda anômala de ventrículo direito, 
estenose médio ventricular, membrana supravalvar mitral, membrana subaórtica, 
trabeculações ventriculares, aneurisma de coronária, shelf aórtico, arco aórtico à 
direita, massa em átrio esquerdo e hipertrofia septal 
¹ O total de 988 alterações diagnosticadas nas instituições públicas extrapola a 
amostra devido haver paciente com mais de uma alteração ao exame.  
² O total de 682 alterações diagnosticadas nas instituições privadas extrapola a 
amostra devido haver paciente com mais de uma alteração ao exame.  
³ O total de 1670 alterações diagnosticadas nas instituições extrapola a amostra 
devido haver paciente com mais de uma alteração ao exame.  

 

De uma maneira geral, os pacientes dos serviços 

públicos apontaram mais alterações diagnosticadas (988/786 

pacientes) em relação ao privado (682/786 pacientes) 

totalizando 1670 pacientes. Comparativamente os serviços 

públicos apresentaram maiores porcentuais que os serviços 

privados para as seguintes alterações: CIA, FOP, PCA e lesões 

valvares funcionais. 

Relacionando as repercussões hemodinâmicas com as 

faixas etárias (Tabela 05) foi possível observar que 635/1568 

(40,5%) dos exames alterados são diagnosticadas nos dois 
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primeiros anos de vida, assim como, 166/250 (66,4%) das 

repercussões hemodinâmicas, sendo estatisticamente 

significativo (p< 0,001). 

 
Tabela 05. Gravidade e repercussão hemodinâmica das cardiopatias congênitas por 

faixa etária. 

 
RN Lactente 

Pré- 

escolar 

Esco- 

lar 

Adoles- 

cente p 

n % n % N % n % n % 

Total 

de 

Exames 

199 100,0 436 100,0 311 100,0 305 100,0 317 100,0 - 

Classificação 

De 

Gravidade 

172 86,4 269 61,7 133 42,8 109 35,7 127 40,1 - 

Leve 129 75,0 172 63,9 48 36,1 21 19,3 20 15,7 * 

Moderado 16 9,3 37 13,8 31 23,3 27 24,8 21 16,5 * 

Grave 27 15,7 50 18,6 25 18,8 11 10,1 5 3,9 * 

Outros (Sem 

Classificação) 
- - 10 3,7 29 21,8 50 45,9 81 63,8 * 

Repercussão 

Hemodinâmica 
52 26,1 114 26,1 40 12,9 18 5,9 26 8,2 * 

* p<0,001 

 

A presença de uma grande frequência de CC (34%) no 

primeiro ano de vida pode ser explicada por diversos fatores. É 

fato que este é o período de maior mortalidade de pacientes 

com este tipo de malformação (CATARINO et al., 2017). Além 

disso, CC como FOP, CIA e PCA podem evoluir para resolução 

espontânea (DA COSTA et al., 2014). 

Ao realizar uma comparação de frequência de CC desta 

pesquisa com o estudo de Amorim (2008) observa-se o mesmo 



DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS CARDIOPATIAS FETAIS E PEDIÁTRICAS NOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

725 
 

padrão de acometimento de CC no estado das Minas Gerais 

que o encontrado no RN. Apesar de ser um estudo voltado para 

neonatos, ao se comparar os resultados é possível observar 

que as cardiopatias de maior frequência são: PCA, CIA, FOP, 

EP, atresia pulmonar e CIV, sendo esta última a CC mais 

comum (AMORIM et al., 2008). Não obstante o estudo de 

PINTO-JÚNIOR (2015) realizado no Tocantins, encontrou 

frequências das cardiopatias comparáveis aos deste trabalho. 

Comparativamente os serviços públicos apresentaram 

maiores frequências numéricas e porcentuais de alterações 

(43,3% nos fetais e 55,1% nos pediátricos) que os serviços 

privados, tal achado pode ser justificado pelo maior 

direcionamento de pacientes com maiores repercussões 

clínicas no público e mais sopros inocentes no privado. 

A forte relação encontrada entre algum tipo de diabetes 

durante a gestação e a CIV também foi apontada em dois 

grandes estudos. Um do estado norte-americano do Texas, no 

período de 1999 a 2009, que demonstrou um maior frequência 

de CIV em qualquer tipo de diabetes gestacional e prevalência 

desta cardiopatia de 91,8:1.000 nascimentos (HOANG et al., 

2017). Em um outro estudo da Dinamarca, obteve a prevalência 

de CIV de 100:1.000 nascidos vivos de gestantes diabéticas 

(ØYEN et al., 2016). 

As maiores frequências das CCs diagnosticadas 

(40,5%), assim como, as repercussões hemodinâmicas (66,4%) 

em neonatos e lactentes podem ser relacionadas com a 

presença de cardiopatias que necessitam de intervenção 

cirúrgica ou farmacológica. Esta faixa etária é, portanto, 

decisiva na resolução das CC mais graves, como os dados 

estatísticos deste estudo ressaltam. Por outro lado, na 

adolescência as repercussões hemodinâmicas sugerem ser 
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consequência da elevada frequência de alterações valvares 

características de CR. 

No que se refere à classificação nutricional observou-se 

36,9% de sobrepeso e obesidade nos pacientes pediátricos 

sem ACVs. A literatura corrobora este achado mostrando que 

um grupo de cardiopatas pediátricos na Espanha se 

encontravam na faixa de sobrepeso e obesidade (PERIN et al., 

2019). Tal fato, associado ao risco de desenvolvimento de CR 

na infância, evidencia a necessidade de seguimento clínico 

nesta faixa etária no que tange a ocorrência de doenças do 

aparelho cardiovascular. Por isto este estudo calculou a taxa de 

todas as ACVs diagnosticadas na faixa etária pediátrica e não 

somente as CCs em relação aos nascidos vivos. Deste modo a 

taxa encontrada nesta pesquisa é de 2,1:10.000 infantes. 

Devido ao caráter retrospectivo transversal do estudo, 

com a análise de laudos sem a consulta de prontuários dos 

respectivos pacientes, não foi possível diferenciar as ACVs 

encontradas como congênitas ou adquiridas. Neste sentido, 

serão necessários novos estudos com a análise conjugada de 

laudos e prontuários de pacientes para que haja um diagnóstico 

preciso do tipo de cardiopatia que acomete cada paciente. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os dados de frequência de ACVs deste estudo 

confirmam os dados de outros estudos nacionais. Ressalta-se 

a importância de haver dados da prevalência das cardiopatias 

na faixa etária pediátrica devido ao seu impacto na 

morbimortalidade. A elevada frequência de cardiopatias com 

repercussões hemodinâmicas na faixa etária de até os dois 



DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS CARDIOPATIAS FETAIS E PEDIÁTRICAS NOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

727 
 

anos de idade reforça a importância do diagnóstico e tratamento 

precoces. 

A partir deste perfil, espera-se o direcionamento das 

ações para promoção de melhorias na prevenção, diagnóstico 

e tratamento dessas malformações, contribuindo para elaborar 

estratégias de prevenção primária e organização do 

atendimento à criança cardiopata na região. O estado é carente 

de serviços de referência para o rastreamento, diagnóstico pré-

natal e seguimento pós-natal de CC. Ademais, os estudos 

desses fatores poderão ajudar a organização e estruturação do 

sistema frente a esses agravos, o que poderá favorecer a 

melhora no prognóstico e a redução da morbimortalidade fetal 

e infantil. 
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RESUMO: A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV), retrovírus, aumenta cotidianamente, levando em 
consideração que muitos indivíduos que são contaminados pelo 
agente patogênico, não desenvolvem a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), sendo que, isto dependerá 
do grupo de defesa do cliente. Ressaltando que esse vírus, 
atinge o sistema imunológico, tendo como tropismo os linfócitos 
T CD4+, através da conexão glicoproteica presentes na 
membrana plasmática. Sendo que abre espaço para o paciente 
ser acometido por doenças oportunistas, por isso é de suma 
importância uma assistência especializada. Com isso, tem-se 
como objetivo neste estudo, mostrar e discutir as doenças 
oportunistas em um portador de HIV/AIDS, características do 
causador e cuidados da equipe de saúde Sabe-se que devido 
à cronicidade da doença, há uma grande mudança na vida do 
paciente, como também de toda família, pois o individuo vai 
precisar de cuidados que iram de imediato atingir todo o núcleo 
parental, muitas vezes necessitando de um apoio especializado 
por um tempo. Vale salientar que esses seres têm diversas 
limitações em suas vidas, com grau e intensidade variáveis. Por 
isso precisando de cuidados de uma equipe de saúde integrada 
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e preparada. Fica claro que a pesquisa teve seu objetivo 
alcançado, pois houvesse a demonstração de alguns doenças 
oportunistas que afetam o portador de HIV/AIDS e também os 
cuidados da equipe de saúde de forma multiprofissional, assim 
contribuindo para qualidade de vida do paciente. 
Palavras-chave: Assistência Especializada. Doença. 

Manifestações. HIV. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV), retrovírus, está se elevando de forma extrema, levando 

em consideração que muitos indivíduos são contaminados pelo 

agente patogênico, mas não desenvolvem a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), sendo que, isto dependerá 

do grupo de defesa do cliente. Ressaltando que esse vírus, 

atinge o sistema imunológico, tendo como tropismo os linfócitos 

T CD4+, através da conexão glicoproteica presentes na 

membrana plasmática (MENEZES, et al, 2018). Vale salientar 

que essa patologia acomete grandes números de pessoas, em 

2017 o Brasil atingiu cerca de 15.653, na região Nordeste, 3.746 

casos e na Paraíba 170 casos (DATASUS, 2017). 

   Os sujeitos acometidos por esse patógeno que não 

apresentam a síndrome, são denominados soropositivos, 

vivendo normalmente e com qualidade, realçando que este 

deve ter um acompanhamento médico, realizar exames 

periodicamente e ter práticas saudáveis, como alimentação 

saudável e exercícios físicos. No que se refere ao paciente em 

que há evolução contínua do vírus, ocorre o desenvolvimento 

da AIDS, uma patologia que leva o indivíduo a ter uma vida com 

qualidade reduzida, pois sua descoberta é tardia e o tratamento 

é destinado apenas para o controle sintomático e atenuar o 
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índice de redução da defesa orgânica. Vale salientar, que em 

ambos os casos, o vírus está presente e tem a transmissividade 

por toda vida. 

            O HIV é transmitido principalmente por meio da via 

sexual e em menor intensidade, verticalmente por via 

ransplacentaria, amamentação e parto, e parenteral, mediante 

os acidentes e compartilhamento de materiais perfucortantes e 

pela transfusão sanguínea. Quando o vírus mesmo penetra no 

organismo, ocasiona uma disfunção no sistema imunológico, 

pois este sistema utiliza os linfócitos T para sua replicação, 

destruindo a célula em que se encontra e em seguida 

contamina as demais e assim sucessivamente (ciclo), havendo 

uma queda nas barreiras do organismo. Nesse contexto, o 

sujeito fica mais suscetível a patologias oportunistas, desde as 

mais simples (resfriado), as mais complexas (tuberculose, 

câncer), ficando claro que, com essa reprodução causa a AIDS 

(MENEZES, et al, 2018). 

            Observando que, quando a doença se expõem em 

estado avançado, significa uma baixa no sistema imunológico, 

então as doenças oportunistas tornam-se fatais, sendo 

destacadas patologias como neuroxoplasmose, 

neurotuberculose, leucoencefalopatia multifocal progressiva, 

todas estas acometendo o sistema nervoso central, só que a 

principal e mais comprometedora é a causada pelo Toxoplasma 

Gondhii (SILVA et al, 2017) 

            Portanto deve-se levar em consideração a 

demonstração dos sinais e sintomas, que no inicio da infecção 

são semelhantes a uma gripe (infecção aguda), apresentando 

febre baixa, mal estar, cansaço, cefaleia, faringite e outros, 

geralmente nas duas primeiras semanas, podendo perdurar por 

6 meses. Pacientes soropositivos apresentam essas 
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manifestações clínicas e não progridem para um estado 

avançado, no entanto os considerados aidéticos, após um 

tempo da contaminação, em média 10 anos, demonstram 

sintomas específicos da patologia, como Sarcoma de Kaposi 

(manchas vermelhas pelo corpo), alterações gastrintestinais, 

maioria dos casos gerando desnutrição, com perda do tecido 

adiposo e da massa muscular, febre, dor de cabeça e etc. 

(ECHER et al, 2017). 

            A redução da massa muscular e a desnutrição 

contribuindo para a incapacidade de realização das atividades 

do cotidiano, como também piora na qualidade de vida, que 

estão associadas prioritariamente a redução drástica das 

principais células de defesa (linfócitos T CD4+), assim 

aumentando as taxas de hospitalização, pior prognostico, como 

também prejudicando capacidade física, cognitiva e emocional 

(OLIVEIRA et al, 2018). 

           Essas manifestações sendo mais severas de acordo 

com a situação e capacidade do sistema imunológico do 

paciente, este designando as fases e evolução da infecção, 

como também a severidade da sintomatologia e o grau. 

          Sabendo ainda, que o portador do HIV, pode apresentar 

demência, marcha instável, lentidão dos movimentos, fraqueza 

dos MMII, tremor, perde de memória visuespacial, 

esquecimentos, dificuldade de concentração, atenção e 

lentidão do pensamento (CHRISTO, 2015). Além dessas 

patologias, o ser pode ser acometido também, por moléstias 

decorrente de sua própria microbiota, como por exemplo, as 

vulvovaginites, assim como por outras ISTs e afecções do 

sistema respiratório (Tuberculose e DPOC).  

           Por conseguinte, a equipe de saúde da atenção primaria, 

principalmente o profissional de enfermagem, pode reduzir o 
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numero de acometidos por esse vírus, bem como a progressão 

para AIDS, realizado sempre campanhas de prevenção e 

orientação da população em geral, desde crianças a idosos 

(SANTOS, et al, 2018). 

            Percebe-se ainda, que o auxilio de um cuidador com 

conhecimento na área, pode facilitar as mudanças, diminuir os 

internamentos, como também a progressão da patologia. Assim 

evitando desgaste físico e psicológico, bem como financeiro 

(SOUZA et al, 2017).  Como também, é necessário uma 

qualificação dos profissionais das Ciências Médicas e de todos 

os envolvidos na assistência, através de uma formação 

continuada, planejada e implementada pelo órgão responsável 

ou pelo Sistema Integrado de Saúde, para que assim haja uma 

intervenção apropriada  (FERNANDES et al, 2017). 

           Ficando claro que com a implementação da Constituição 

Federal de 1988, houve uma grande evolução no processo da 

educação continua dos profissionais, nos cuidados ao paciente, 

como no custeio no seu tratamento, sendo essa implementação 

de grande relevância para obter melhores resultados na saúde 

do cliente (MARTINS; PREUSS, 2017).   Lembrando, que 

sempre deve haver uma visão multidimensional em relação ao 

paciente, procurando apoiar o ser em sua integralidade. 

Existindo diversos métodos para isso e também terapias 

(SILVA, 2017).  Levando em consideração, a realização de um 

processo humanizado e com empatia (RIBEIRO, 2017).  

          Portanto, esse levantamento dados tem como princípios 

demonstrar todas os agravos de um individuo acometido pelo 

HIV/AIDS, como também as características pertinentes ao 

causador. Ficando claro que é necessário uma busca ativa por 

casos existentes, como também a promoção de educação em 

saúde, relacionada a pratica do ato sexual, ou seja a procura de 
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medidas preventivas, que talvez seja uma ação escassa no 

cenário da saúde publica. Por este motivo, os profissionais da 

área da saúde, devem buscar constantemente o 

aperfeiçoamento, requintando cada vez mais a assistência 

prestada, com também os pacientes, familiares e cuidadores, e 

trabalhar/agir de forma conivente com sua especialidade, 

usando sempre a humanização e sendo regidos pela empatia. 

Considerando os aspectos perfilhados, o trabalho objetivou 

demostrar os agravos oportunistas em um portador de 

HIV/AIDS, características do causador e cuidados da equipe de 

saúde.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho é fruto de uma pesquisa de caráter descritivo 

exploratório, constituindo uma revisão de literatura, em que se 

houve consulta de artigos no Google acadêmico, Redalyc, 

Sciello, DATASUS e na plataforma periódicos capes, dos 

últimos anos. Usando como descritores: Assistência 

Especializada. Doença. Manifestações. Portador. Os critérios 

para inclusão dos artigos foram selecionar os que eram 

coerentes com o tema, de língua portuguesa e publicados em 

2017 e excluído os incoerentes, de língua estrangeira e 

publicados nos anos anteriores a 2017. Foram selecionados 

treze (13) artigos para a analise e construção deste estudo, que 

ocorreu no período de Setembro de 2018.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

           O acometimento pelos Vírus da Imunodeficiência 

Humana (Figura 1) e em alguns casos o consequente 
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acometimento pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, 

abrange uma seria de problemas na saúde do afetado, devido 

atingir prioritariamente o sistema imunológico, sendo uma 

doença a nível mundial e com um elevado numero de casos em 

todas as esferas. Ressaltando que existem diversos fatores de 

risco para contrair os mesmos, como relação sexual 

desprotegida, compartilhamento de materiais perfurocortantes, 

como também reutilização de certos objetos contaminados, 

visto que as populações mais vulneráveis são acometidas em 

maior numero. Lembrando que seu diagnostico é através de 

exames laboratoriais, tais como a contagem do CD4+, como 

também teste rápidos em Unidades Básicas de Saúde e outras 

entidades (SOARES et al, 2017). 

 

Figura 1. Vírus HIV. 

 
Fonte: BRASIL (2013). 

         

Sabe-se que, tanto a contaminação pelo HIV, quanto o 

consequente desenvolvimento da AIDS, tem caráter crônico, 

então havendo uma grande mudança na vida do paciente, como 

também de toda família, pois o indivíduo vai precisar de 

cuidados que irão de imediato atingir todo o núcleo parental, o 

mesmo necessitando de um apoio especializado por tempo 

indeterminado para compreender tudo que está acontecendo e 
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que poderá se efetuar, como também certos costumes e rotina 

que fará parte da vida de seu cotidiano de forma eterna 

(MENEZES et al, 2018).  

 

Doenças oportunistas e recomendações terapêuticas 

Doenças oportunistas são infecções que acometem 

organismo humano devido à alguma falha no sistema 

imunológico. Este sistema é o responsável por combater 

antígenos, ou seja, destruir algum corpo estranho que entre no 

corpo humano e que não faça parte dele. Dessa forma quando 

ocorre uma falhando sistema imunológico, as infecções são 

favorecidas, pelo fato de não haver células capazes de destruir 

antígenos das diferentes doenças oportunistas, pois elas estão 

infectadas pelo vírus HIV (CAMARGO; MIRANDA; BONAFÉ, 

2013). 

Dentre as diversas doenças oportunistas existentes 

destacam-se a Tuberculose, a Hepatite C, doenças 

sexualmente transmissíveis como principalmente a sífilis, HPV 

e a herpes genital (RIGHETTO, 2014). 

A tuberculose é causada principalmente pela bactéria 

Mycobacterium tuberculosis, sendo transmitida pela via aéra. O 

portador de HIV torna-se mais susceptível de ser contaminado 

pelo fato de não ter as células de defesa que combatem os 

antígenos (SANTOS; BONAFÉ, 2013). 

Através do ar e de microgotículas eliminadas em 

espirros, este mocrooganismo penetra e se instala no 

organismo do indivíduo imunocomprometido.  Ao penetrar nos 

macrófagos, o M. tuberculosis faz a sua replicação, proliferando 

nos alvéolos pulmonares e espaços aéreos, podem também 

migrar para ossos, o que resulta em bacteremia (SANTOS; 

BONAFÉ, 2013). 
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A Hepatite C é uma doença de notificação compulsória 

no Brasil e no mundo, em que cerca de 3% da população está 

infectada pelo vírus HCV, que é um vírus da família Flaviviridae. 

A Hepatite C se subdivide em aguda e crônica (BRASIL, 2017). 

Na Hepatite C aguda, 80% dos casos são assintomáticos 

e suas manifestações clínicas são icterícia, anorexia, astenia, 

mal estar e dores abdominais. Ao apresentar esses sintomas, é 

necessário fazer teste rápido ou sorológicos para o 

diagnósticoda doença. A Hepatite C crônica evolui durante 

décadas sem ser diagnosticada, e o seu diagnóstico é difícil 

pelo fato dos sintomas serem escassos e inespecíficos. Seu 

diagnóstico ocorre após teste sorológico de rotina. Em casos 

graves ocorre a evolução para cirrose e descompensação 

hepática, causando ascite e encefalopatia hepática (BRASIL, 

2017). 

 

Infecções sexualmente transmissíveis 

 

 Em relação à pesquisa das doenças sexualmente 

transmissíveis no presente estudo constatou-se que a sífilis, o 

HPV e a gonorreia foram a doenças sexualmente transmissíveis 

mais frequentes na população avaliada. 

A sífilis é uma doença venérea crônica, tem como agente 

etiológico o Treponema pallidum (Figura 2). Possui a forma de 

espiral e baixa resistência ao meio ambiente, podendo ressecar 

com muita facilidade, sensível ao uso de sabão, podendo 

sobreviver por até dez horas em locais úmidos (BRASIL, 2010). 

Estudo realizado com 830 pacientes em 

acompanhamento ambulatorial para HIV/AIDS relatou uma 

prevalência de sífilis de 2.7% na amostra avaliada. A presença 

de outras DST concomitantes à infecção pelo HIV aumenta as 
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chances de transmissão do HIV, já que o vírus é transmitido 

através do contato da mucosa de um indivíduo não infectado 

com o sangue ou fluídos corporais de um in-divíduo infectado. 

Como a sífilis tem uma evolução rápida e agressiva em 

pacientes portadores do HIV é essencial que o diagnóstico 

dessa infecção seja feito precocemente (BRASIL, 2012). 

A prevalência de sífilis é maior entre as PVHIV que entre 

as pessoas negativas para o HIV. Estudos sugerem que a alta 

taxa de sífilis está mais relacionada à causada por fatores 

comportamentais que por fatores imunológicos (HE et al., 2014; 

CALLEGARI et al., 2014; HUANG et al., 2013). 

 

Figura 2. Treponema pallidum. 

 
Fonte: BRASIL, 2010. 

 

A sífilis é dividida em três estágios: primária, secundária 

e terciária, o que diferenciam-se pelas manifestações clínicas e 

patológicas. A Sífilis primária possui como característica uma 

ferida única, lesão conhecida como cancro duro e seu estágio 

ocorre aproximadamente 3 semanas após ao indivíduo ser 

infectado (McADAM; SHARPE, 2010). A Sífilis secundária é 

consequência da primária que não foi tratada, ocorrendo assim 

sua disseminação.  As lesões são frequentes na orofaringe e 
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genitália (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). A Sífilis terciária pode 

demorar anos para se manifestar, podendo destruir tecidos e 

ossos (McADAM; SHARPE, 2010). 

Um terço das parcerias sexuais de pessoas com sífilis 

recente desenvolverão a doença dentro de 30 dias da 

exposição. Portanto, faz-se necessário que, além da avaliação 

clínica e do seguimento laboratorial, se houve exposição à 

pessoa com sífilis (até 90 dias), seja ofertado o tratamento 

presuntivo a esses parceiros sexuais (independentemente do 

estágio clínico ou sinais e sintomas), com dose única de 

benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões, UI, IM (1,2 milhão de UI 

em cada glúteo) (BRASIL, 2019). 

 

O papel dos profissionais  

 

          Percebe-se ainda que o HIV/AIDS provoca diversas 

alterações, sendo elas biopsicossociocultural, variando de leve, 

moderado e grave, em certos casos na questão psicológica 

surgindo sentimentos de revolta, medo, ódio, e o 

desenvolvimento de algum transtorno mental, pois o cliente é 

pego totalmente de surpresa, assim precisando de uma grande 

qualificação do, para poder repassar informações, aconselhar o 

paciente, como também acolhe-lo de braços abertos e com 

humanização (SANTOS et al, 2017).  

            Vale salientar que esses seres têm diversas limitações 

em suas vidas, devido o acometimento por patologias 

oportunistas, ou seja, sensibilidade a fatores patogênicos ,bem 

como sua apresentação debilitada, em maioria dos casos. 

Sabendo que, se esse paciente não procurar ajuda medica, ele 

vai ser acometido por certas privações, que apresentam-se no 

dia a dia com grau e intensidade variáveis (SILVA et al, 2017). 
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            É de relevância que as ações contribuam para formação 

de uma rede totalmente interligada, em prol de benéficos para 

o enfermo e que atenda todas as necessidades do mesmo, por 

meio de uma equipe multiprofissional, sendo considerada uma 

ação primordial para produção de efeitos na vida do individuo, 

como também dos familiares que irão entender melhor a 

doença e assim cuidar da forma correta (SOUZA et al, 2017). 

Tendo a percepção que há um dever explicito da Enfermagem 

trabalhar juntamente com a medicina, na orientação de 

familiares e cuidadores relacionados a indivíduos portadores do 

vírus ou da patologia, e ainda mais com qualidade, 

humanização e empatia. Assim melhorando a vida desses 

pacientes, como também diminuindo os quadros existentes de 

internamentos e até mortes, por falta de uma assistência 

técnica especializada. 

          Pondo em evidencia, que a pouco tempo foi desenvolvida 

uma técnica terapêutica para a patologia, que é uma carga 

completa e conjunta de vários antirretrovirais, que visa mitigar 

a evolução desse vírus, impedindo sua progressão e reduzindo 

a intensidade dos sintomas gerados pela patologia, sabendo 

que nem todos os tratamentos precisão ser com coquetéis, 

podendo ser apenas com algum ou alguns antirretrovirais. Visto 

que, dessa forma ira ocorrer o controle da carga viral e muitas 

vezes o paciente se tornando incapaz ate mesmo de transmitir 

o vírus, devido a carga viral estar pequeno, e em outros casos 

os tratamentos sendo apenas sintomático, ou de uma patologia 

oportunista. Mas, a adesão aos tratamentos específicos da 

doença, ainda é uma barreira a ser quebrada (FREITAS et al, 

2017). 

           Realçando, que muitas vezes o cliente é acometido por 

doenças gravíssimas, que podem ate mesmo causar sua morte. 
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As principais são do aparelho respiratório, reprodutor, como 

também doenças infecciosas. Porem, com a terapia correta 

para o HIV, isso pode ser mudado. 

           Salientando que, para que tudo isso acontecesse, 

necessitou-se de uma grande evolução, que foi a implantação 

dos atos normativos e das Ciências de Saúde, em busca da 

progressão e do bem estar dos clientes. Com a implantação 

pelo grupo multiprofissional do autocuidado, como um pilar 

base para recuperação, pois sempre será necessários cuidados 

com medicações e praticas de exercícios, e nada substituindo 

a própria atenção (autocuidado) (FERNANDES et al, 2017).   

            A ação integrada de todos os profissionais, como 

Enfermeiro, Psicólogo, Médico, Educador Físico e demais 

especialistas, aprimoram a saúde dos enfermos, principalmente 

com a prática de atividades compatíveis com a patologia, 

alimentação saudável e um acompanhamento clinico 

rotinamente.  De forma complementar, humanização nas ações 

dos profissionais, tem elevado os benefícios dos tratamentos 

em pacientes com doenças crônicas, exclusivamente em casos 

envolvendo jovens e adolescentes (COSTA, ET al, 2017). 

            Ressaltando que, a educação em saúde, tem como 

principal intuito, tornar habilitada a equipe de saúde, o paciente 

e seus familiares, sobre tudo a respeito da doença, seus sinais, 

sintomas, diagnósticos, métodos de tratamento, como também 

o uso adequado dos dispositivos de prevenção da transmissão 

da doença e as diversas limitações impostas aos portadores. 

Em razão que, o paciente precisa conhecer e entender a 

doença, para então tomar discernimento do tratamento e logo 

após realiza-lo. Só assim, o mesmo terá cautela terapêutica e 

seguirá todas as prescrições médicas, a fim de atingir seus 
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resultados e a chance de erros na utilização da medicação e 

dos procedimentos, estando quase nula (FREITAS et al, 2017). 

           Compreende-se que a equipe de saude tem grande 

competência e rege-se dela para garantir que o cliente e sua 

família/cuidador consigam ter acesso a todas as informações 

indispensáveis sobre o assunto e importantes para os cuidados 

da sua vida e prevenção da doença, assim como ter um ensino 

mais avançado sobre a mesma (SOUZA, 2017). 

 A notificação das seguintes doenças é obrigatória no 

Brasil: caso de sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis 

congênita, hepatites virais B e C, aids, infecção pelo HIV, 

infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e 

criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV 

(BRASIL, 2019). 

 A notificação compulsória nacional das IST se deu por 

meio de portarias, gradativamente, iniciando-se com a 

noticação de aids e sífilis congênita em 1986, seguindo até a 

ultima atualização ocorrida em 2014, conforme Figura 3. 
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Figura 3. Portarias que instituíram a notificação compulsória 

das IST no Brasil. 

 
Fonte: BRASIL (2019). 

 

 Por isso, de acordo com o leis e normas de saúde, os 

profissionais devem prestar assistência com os adequados 

conhecimentos técnicos e científicos, com respeito pela vida, 

responsabilidade, dignidade e equidade, estando pronto para 

dar apoio aos clientes e familiares (MARTINS; PREUSS, 2017).  

Ressaltando que o enfermeiro quando considerado diretor, 

deve implementar a educação continuada no estabelecimento, 

principalmente em casos mais graves, pois esses eventos 

requerem muito especialização e na maioria dos casos os 

profissionais não têm conhecimento necessário para realizar 

tão pratica, assim podendo perder uma vida por falta de 

competência, de realização de ações de promoção e 

prevenção, tudo isso infringindo as normas legais da categoria 

(NASCIMENTO et al, 2017). 
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CONCLUSÕES  

 

Mostra-se, que o HIV/AIDS é uma doença de grande incidência 

no Brasil e no mundo, atingindo especialmente jovens e adultos 

na idade fértil, sendo seus sinais e sintomas leves quando 

tratados, podendo evoluir para um quadro severo se o recurso 

terapêutico não for seguido. É uma doença crônica, assim 

mudando a vida do individuo e trazendo certas limitações. E 

piorando o quadro se houver acometimento por patologias 

oportunistas, que são decorrentes do acometimento do sistema 

imunológico. 

           Ficando clara a necessidade de um acompanhamento 

especializado, como também de cuidados. Por estes motivos a 

Educação em Saúde, foi implantada, para poder dar um suporte 

aos profissionais, paciente, familiares e cuidadores, com esse 

auxilio, sendo repassado tudo sobre a doença e também 

técnicas utilizadas para o tratamento da mesma, para assim os 

enfermos se autocuidarem e serem cuidados de forma 

disciplinada, como também adequada, contribuindo então para 

uma melhor qualidade de vida. 

              Portanto, todos os envolvidos deveram ter um saber 

teórico e técnico, para desenvolverem medidas de promoção de 

saúde, prevenção de doenças, como realização de campanhas 

e auxiliarem os doentes no seu tratamento, dando suporte em 

suas terapias, como os antirretrovirais, exercícios físicos, 

alimentação e cuidados recomendados. Ficando claro que se 

seguir a rotina recomendada, esse paciente terá uma vida 

normal e de qualidade. 

         Logo, essa exploração atingindo seu objetivo, que era 

demonstrar certas patologias agregantes que acometiam o ser 

com o sistema imunológico comprometido, além disso 
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demonstrar todas as ações da equipe de saúde, principalmente 

enfermeiro, em relação a prevenção e contração do HIV/AIDS. 
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RESUMO: Os acidentes ofídicos são considerados um grave 
problema de saúde pública no Brasil. Em consequência ao 
clima tropical favorável, o país tem uma grande diversidade de 
serpentes e outros animais peçonhentos. Devido a população 
rural e ao alto de índice de pobreza, a região nordeste 
apresenta o segundo maior número de casos de acidentes 
ofídicos (78.347, 26%). Nesse estudo foi utilizada a plataforma 
de domínio público DATASUS de dados registrados no 
SINAN/MS, da qual foram retirados os registros 
epidemiológicos dos acidentes ofídicos no Brasil, entre o 
período de 2007 a 2019. Os dados notificados apontaram que 
houve 1.527.035 acidentes com animais venenosos, sendo 
mais prevalente os acidentes causados por escorpiões e 
serpentes. Entre os acidentes envolvendo as serpentes, o 
gênero Bothrops sp. (jararaca) lidera o número de notificações, 
com 78%. Contudo, a partir do ano de 2012, os casos por 
serpentes não-peçonhentas vem aumentando 
progressivamente. Os anos com maior número de notificações 
correspondem ao triênio 2010 a 2012. Na região nordeste, o 
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estado da Bahia foi o que apresentou o maior índice de 
notificações e as últimas posições foram ocupadas por Sergipe 
e Piauí. Assim, os resultados do nosso estudo podem facilitar o 
acesso à informação para uma atuação de políticas públicas 
preventivas nacionais e regionais. 
Palavras-chave: Epidemiologia. Acidentes ofídicos no Brasil. 
Região nordeste.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Os envenenamentos por mordidas de serpentes são 

considerados importantes problemas de saúde pública em 

áreas rurais de países tropicais e subtropicais situados na 

África, Ásia, Oceania e América Latina. Dados recentes 

divulgados pela World Health Organization (WHO) estimam que 

anualmente no mundo ocorram cerca de 421 mil casos de 

acidentes ofídicos, com 20 mil óbitos (4,75%), sendo o maior 

número de casos ocasionados por serpentes elapídicas 

(cobras, kraits, mambas, etc.), viperídicas e, em algumas 

regiões, serpentes marinhas (WHO, 2014).  

Os acidentes ofídicos são, em grande parte, 

negligenciados pela saúde pública, afetando principalmente 

populações rurais pobres que vivem de atividades agrícolas. E,  

devido à limitação de assistência à  saúde aos acidentados,  

falta de acesso aos antivenenos  (soros anti-ofídicos) ou retardo 

na sua administração, uso incorreto desses aliado à gravidade 

dos casos, muitas vezes, mesmo não havendo óbitos, as 

vítimas sobrevivem com sequelas irreversíveis com danos 

teciduais e/ou psicológicos. Entretanto, esses acidentes ainda 

são considerados um caso de morbi-mortalidade em muitos 

países e em consequência, a WHO incorporou desde 2010 o 
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ofidismo na lista de doenças negligenciadas (WHO, 2014; 

SALOMÃO, 2018).  

O número de casos de ofidismo no Brasil só perde para 

os países da África e Ásia (SALOMÃO, 2018). Segundo Rojas 

e col.(2007), na América do Sul o Brasil é o país com maior 

número de acidentes ofídicos, com cerca de 20-30 mil casos 

por ano e índice de letalidade próximo a 0,4% (OLIVEIRA et. al, 

2013) seguido pelo Peru (4,5 mil) e demais países latinos, 

sendo a Argentina (1,15-1,25 mil) com a menor incidência.  

Historicamente, o primeiro estudo epidemiológico de 

acidentes ofídicos no Brasil foi realizado por Vital Brazil, em 

1901, quando se fez o levantamento do número de óbitos por 

mordidas de serpentes peçonhentas no estado de São Paulo. 

Neste mesmo ano, Vital Brazil entregou as primeiras ampolas 

de soro antiofídico para o consumo e junto a essas passou a 

distribuir o “Boletim para Observação de Accidente Ophidico” 

para ser preenchido com os dados referentes ao acidente, que 

levou ao uso do antiveneno (BOCHNER e STRUCHINER, 

2003), sendo esta a primeira forma de notificação dos acidentes 

ofídicos no país.  Contudo, os atuais sistemas nacionais de 

informação responsáveis pelas notificações dos acidentes por 

animais peçonhentos só começaram a surgir em 1986, quando 

foi implantado o Programa Nacional de Ofidismo na antiga 

Secretaria Nacional de Ações Básicas em Saúde (SNABS), do 

Ministério da Saúde (MS), que reestruturou os sistemas de 

suprimento de soros através do SINAN (Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação). Sendo assim, os acidentes 

passaram a ser de notificação compulsória, e as informações 

registradas foram utilizadas como ferramentas de 

racionalização no abastecimento de soros antiofídicos pelas 

Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e MS. Apesar das 
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notificações terem sido regularizadas a partir de 2006, até hoje 

faltam informações importantes nas notificações gerando 

entraves nos estudos epidemiológicos e nas políticas públicas 

(SALOMÃO et. al, 2018).  

No Brasil há quatro laboratórios responsáveis pela 

produção brasileira de soros, o Centro de Pesquisa e Produção 

de Imunobiológicos (localizado em Piraquara/PR), a Fundação 

Ezequiel Dias (Belo Horizonte/MG), o Instituto Butantan (São 

Paulo/SP) e o Instituto Vital Brazil (Niterói/RJ). Todavia, a 

produção de soros não consegue suprir a demanda solicitada 

pelo  Sistema Único de Saúde (SUS), o que levou à OMS fazer 

uma adequação ao tratamento com o soro antibotrópico, 

visando reduzir o consumo em  21% (SALOMÃO, 2018).  

Existem aproximadamente 3.700 espécies de 

sedrpentes em todo o mundo, das quais 17% são consideradas 

peçonhentas. O Brasil possui uma rica diversidade com 450 

espécies descritas, destas 76 são peçonhentas e pertencem 

aos Elapidae (39 famílias) e Viperidae (37 espécies). Os 

gêneros de importância médica são Micrurus (Elapidae; cobra 

coral verdadeira), Bothrops, Crotalus e Lachesis (Viperidae; 

jararacas, cascavéis e surucucus, respectivamente) (UETZ E 

HOSEK, 2018). Logo, o Brasil torna-se um modelo interessante 

para outros países tropicais, uma vez que sua diversidade 

zoológica, ecológica e socioeconômica favorece a comparação 

de situações epidemiológicas em diferentes contextos 

ambientais. Um país amplo, dividido em cinco regiões, cada 

uma relativamente homogênea em termos climáticos, 

ambientais e socioeconômicos. De forma que o clima no norte 

do Brasil é equatorial úmido, o centro e as regiões leste são 

tropical seco, e o sul mostra uma clima mediterrâneo, com 

tendências temperadas (CHIPPAUX, 2015). 
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Na região nordeste têm-se uma alta frequência no 

número de acidentes ofídicos, estando relacionado às 

atividades de agricultura e pecuária desenvolvidas sem o uso 

de equipamentos de proteção individual, que facilitam a 

exposição aos animais peçonhentos, contribuindo para 

aumentar os acidentes. Em geral, quando os mesmos ocorrem, 

o tratamento imediato empregado pelos trabalhadores rurais e 

sertanejos urbanos inclui o uso da medicina popular e práticas 

religiosas (OLIVEIRA et. al, 2013) fazendo com que a procura 

da vítima pelos centros de referência em atendimentos 

toxicológicos seja negligenciada, o que muitas vezes agrava o 

quadro clínico levando a óbito. Portanto, os dados retratam a 

necessidade de haver maior atenção às políticas públicas de 

saúde preventiva e assistencial em todas as regiões do país, 

principalmente as mais pobres. 

Nesse contexto, o objetivo principal do presente estudo 

foi descrever o perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos 

registrados no Brasil nos últimos 12 anos (período de 2007 a 

2019), dando ênfase aos casos notificados na região nordeste 

do Brasil, no intuito de identificar o risco da população 

relacionada às regiões brasileiras, em especial aos estados do 

nordeste, frente a prevalência de acidentes por gênero de 

serpente.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados epidemiológicos foram retirados da plataforma 

de domínio público DATASUS registrados no SINAN/MS. O 

período disponível de referência das notificações foi de 2007 a 

2017, utilizando como seleção disponível, ano acidente de 2007 

a 2019; as regiões de notificação; raças; sexo; região por 

unidade federativa (UF) de notificação; tipos de acidentes; tipos 
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de serpentes; tempo picada/atendimento; classificação final de 

acidente; evolução caso.  

Para análise estatística e gráficos foram utilizados os 

programas GraphPad Prism versão 5.0 e Microsoft Excel 2017, 

a partir dos dados do SINAN/MS. 

Em complemento, foi realizada uma busca na base de 

dados dos portais acadêmico-científicos Scielo, Science Direct, 

Pubmed, Lilac utilizando os descritores: Acidentes ofídicos, 

acidentes ofídicos no Brasil, snakebites, epidemiology and 

snakebite and Brazil, epidemiology and venomous and Brazil. A 

partir destes, os critérios de inclusão foram artigos originais, 

relatos de casos de envenenamento por serpentes no Brasil e 

dados epidemiológicos de todas as regiões brasileiras, com 

ênfase na região Nordeste, escritos na língua inglesa e 

portuguesa.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As notificações de acidentes por animais peçonhentos 

têm aumentado de forma extraordinária, principalmente na zona 

rural, e uma das principais causas pode estar relacionada às 

modificações no ambiente produzidas pelo homem. Devido a 

grande biodiversidade da fauna associada ao vasto território 

nacional brasileiro; ao aumento crescente da urbanização; 

exploração das terras e mobilidade da população. Mudanças 

em ambientes rurais reduzem a qualidade e a disponibilidade 

de habitats, fazendo com que os contatos desses animais com 

humanos se tornem mais frequentes (OLIVEIRA et. al., 2013; 

SALOMÃO, 2018). Em anos anteriores, os acidentes por 

animais peçonhentos ocuparam o segundo lugar nas 

intoxicações humanas, sendo apenas ultrapassados pelos 
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medicamentos, (SINITOX/FIOCRUZ/MS 2014; ROJAS et al., 

2007; PINHO et al., 2004).  

O número total de acidentes por animais venenosos e 

peçonhentos nos últimos doze anos no país foi de 1.527.035 de 

casos registrados, sendo o maior número de acidentes 

ocasionado pelos peçonhentos escorpiões (770.604, 51%), 

seguido por serpentes (307.570, 20%), aranhas (293.422, 

19%), e por último os venenosos, abelha (113.181, 7%) e 

lagarta (42.258, 3%) (Figura 1). De acordo com os dados 

publicados anteriormente, dentre os animais peçonhentos os 

artrópodes (aranhas e escorpiões) e as serpentes destacam-se 

como principais causadores de acidentes (OLIVEIRA et. al., 

2013). 

 

Figura 1. Número de casos notificados de acidentes por 

animais venenosos e peçonhentos no Brasil (2007 a 2019). 

 

Dados disponíveis no Ministério da Saúde/SVS - Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net, 2019. 
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          Dentre as serpentes de importância médica distribuídas 

no território brasileiro, os gêneros Bothrops sp. e Micrurus sp. 

podem ser encontrados em todo o território nacional, ao passo 

que o gênero Crotalus sp. se distribui preferencialmente nas 

regiões sul e sudeste, e as Lachesis sp. ocorrem na região 

amazônica e em área de Mata Atlântica remanescente 

(OLIVEIRA et. al., 2013). 

Figura 2. Notificação dos acidentes ofídicos no Brasil por 
gênero de serpentes, no período de 2007 a 2017. 

 

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde/SINAN 
Net, 2019. Acesso de 01/10 a 26/10/2019. 

O período de 2007 a 2017 mostra que os acidentes com 

as serpentes da família Viperidae predominam entre os casos, 

liderados disparadamente pelo gênero Bothrops sp. (jararaca), 

com uma frequência constante em torno de 77 a 78% dos 

casos. Em seguida, num percentual bem inferior, os acidentes 

crotálicos (cascavel) estão em segundo lugar no ranking, com 
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cerca de 7% a 9%, seguidos pelas serpentes não-peçonhentas 

(entre 3% e 7%); Lachesis sp. (1,8 a 3,6%) e no último do lugar 

estão as serpentes representantes da família Elapidae nas 

Américas, o gênero Micrurus sp., com cerca de 1% do número 

de casos (figura 2). A figura também mostra uma tendência 

crescente de aumento do número de acidentes por serpentes 

não-peçonhentas a partir do ano de 2014, e uma redução 

progressiva do número de acidentes por Lachesis sp., a partir 

de 2014, sendo que o número de acidentes pela serpente 

Micrurus sp. continua na mesma proporção. Isso corrobora com 

dados publicados anteriormente, que apontam predominância 

de 85% dos casos de acidentes por serpentes referente ao 

gênero Bothrops.  

Os anos com maior número de registro foram os de 2009 

(28.354), 2010 (28.396) e 2011 (28.764). Em contraponto, o ano 

com menor número de casos foi o de 2014 (24.990). O número 

de registros de ofidismo voltou a crescer em 2017, com 27.238 

casos. 

Dados publicados pela Secretaria de Vigilância em 

Saúde/ MS (2013) apontaram que entre os anos de 1987 a 

2001, o número de notificações de acidentes ofídicos 

correspondeu a cerca de 15-20 mil notificações/ano, e a partir 

do ano de 2003, o número de registros aumentou para 25-30 

mil notificações/ano. 

Um levantamento epidemiológico realizado por Chippaux 

(2015), referente ao período de notificações de 2001 a 2012 

revelou que no Brasil foram registrados 1.192.667 acidentes por 

animais peçonhentos, com 2.664 óbitos por animais de 

ambiente terrestre (serpentes, escorpiões, aranhas e lagartas, 
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sendo que o maior número de mortes foi ocasionado por 

serpentes seguido pelos acidentes com escorpiões. Esses 

dados ratificam a importância dos acidentes ofídicos para as 

políticas públicas de cada estado e do país, o que reflete-se 

atualmente na negligência desses casos.  

Figura 3. Registros de ofidismo por regiões do país no período 
de 2017 a 2019. Os dados foram divulgados pelo Ministério da 
Saúde/SINAN Net, 2019. Acesso de 01/10 a 26/10/2019. 

Figura- 3A. Distribuição do número de registros anual de 
ofidismo em cada região do país no período de 2007 a 2017.  

 

Os dados foram estatisticamente analisados pela ANOVA One 
way, com teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, sendo 
significativo, com p<0,001 entre as médias de cada região. 
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Figura- 3B. Linha de tendência do número de casos de 
ofidismo na região nordeste por triênio, no período de 2007 a 
2019.        

Figura- 3C. Notificações dos casos de ofidismo por 
estado da região nordeste no período de 2007 a 2017. 

 

  Os dados mostram uma prevalência de acidentes na 

região Norte (97.895, 32%), seguida pela região Nordeste 

(78.347, 26%). O terceiro lugar é ocupado pela região Sudeste 
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(71.115, 23%), sendo os últimos lugares pertencentes às 

regiões Centro-oeste (31.854, 10%) e Sul (28.359, 9%), num 

total de 307.570 casos no país no período de 2007 a 2017 

(Figura- 3A). 

Também é observável na linha de tendência uma 

redução considerável e progressiva no número de registro de 

casos de ofidismo a partir do ano de 2012 (Figura- 3B) na região 

nordeste, sendo os estados da Bahia (29.499; 38%) e 

Maranhão (16.081; 20%) com maior número de notificações 

(Figura- 3C).  

Estudos prévios realizados em diferentes estados da 

região nordeste apontaram algumas diferenças por região.  No 

estado do Ceará, entre 2003 e 2011, o maior número de casos 

de ofidismo envolveu serpentes não peçonhentas (76,1%), 

sendo que entre as peçonhentas o gênero Bothrops ocupou o 

primeiro lugar (83%) (ALBUQUERQUE et al., 2013). O 

levantamento feito por nosso estudo mostrou que o Ceará 

ocupa o 4º lugar em casos de ofidismo.  

Já a Paraíba ocupa o 5° lugar dos acidentes ofídicos. Um 

estudo epidemiológico anterior realizado na região do 

Curimataú mostrou que, dos acidentes por animais 

peçonhentos, as serpentes ocuparam o último lugar dos 

acidentes, relatado por 57,4% dos entrevistados, que a 

quantidade desses animais vem diminuindo ao longo dos anos 

devido a falta de alimento, ao desmatamento e, principalmente, 

à caça predatória. Dentre as espécies de serpentes, o gênero 

Bothrops também ocupou a maioria dos casos, confirmando os 

dados de outras regiões do país para a zona rural (OLIVEIRA 

et. al., 2013). 

O Rio Grande do Norte (RN) e Alagoas ocupam o 6° lugar 

no número de acidentes ofídicos. Um estudo recente no RN, 
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referente ao período de 2007 a 2016, reportou que 58% dos 

casos de acidentes ofídicos envolveu as espécies peçonhentas, 

sendo mais de 80% causados pelo gênero Bothrops (COSTA 

et. al., 2019). 

Outros dados relevantes registrados no SINAN apontam 

que na região nordeste a maior prevalência de acidentes por 

serpentes ocorre com a população de raça parda (48.865; 

62%), seguida pela raça branca (7.731; 10%) e preta (7.727; 

10%). Os indígenas correspondem a 2% dos acidentes (1.385 

casos). Os indivíduos do sexo masculino continuam ocupando 

o primeiro lugar (58.933; 75%) contra indivíduos do sexo 

feminino (19.397; 25%) (dados não mostrados).   

Levantamentos epidemiológicos realizados em estados 

de distintas regiões do país, tais como no Amapá (LIMA, 

CAMPOS E RIBEIRO, 2009), nordeste de São Paulo (ROJAS 

E GONÇALVES, 2007), Goiás (PINHO E OLIVEIRA, 2004),  

Paraíba (ALBUQUERQUE, DA COSTA E CAVALCANTI, 2004), 

Ceará (FEITOSA, MELO E MONTEIRO, 1997) apontaram que,  

nos casos de ofidismo, a faixa etária mais acometida foi entre 

20-39 anos de idade, sendo a maior prevalência em indivíduos 

do sexo masculino.  

Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde/ MS 

(2013), não há uniformidade no número de registros ao longo 

do ano, verificando-se um aumento considerável nos períodos 

de calor e chuva (de janeiro a abril), em todas as regiões, sendo 

mais evidente nas regiões sul e sudeste, e acometendo com 

maior frequência adultos jovens e do sexo masculino durante o 

trabalho na zona rural. Contudo, no estudo realizado por 

Albuquerque e col. (2013) foi demonstrado que 62,3% dos 

casos de ofidismo reportados no estado do Ceará ocorreram na 
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zona urbana. Esta pode ser uma tendência futura, tendo em 

vista que cada vez mais a urbanização avança para a zona rural 

devido ao crescimento demográfico da população brasileira, 

refletindo no aumento das cidades pequenas e da região 

metropolitana. 

Estima-se que foram feitos 64.113 atendimentos para 

casos de envenenamentos por serpentes entre os anos de 2007 

a 2019 em toda região nordeste. Os casos de envenenamento 

pelo gênero Bothrops (44.138) foram disparadamente os mais 

frequentes, seguido por Crotalus (7.634), serpentes não-

peçonhentas (5898), Micrurus (1.153) e Lachesis (342). Destes, 

o número de acidentes classificados como leves para o genêro 

Bothrops foram mais frequentes em todas as unidades 

federativas, exceto no estado do Alagoas.  No Nordeste, o 

gênero Crotalus teve um percentual similar nos registros de 

casos leves (46,8%) e moderados (40,4%) (Tabela 1).  

Ainda analisando os dados da tabela 1, observa-se que 

o gênero Micrurus apresentou maior incidência de casos graves 

no estado de Alagoas (53 casos, 48,6%), todavia, a maior parte 

dos casos na região foi de caráter leve (548 casos, 47,5%); em 

relação ao gênero Lachesis os casos leves (55%) foram mais 

frequentes. Apesar de ter havido um crescimento notório no 

número de acidentes por serpentes não-peçonhentas (5.898 

casos), 96% dos casos foram de caráter leve (Tabela 1). 
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Tabela 1. Número de acidentes por espécie de serpente 
relacionando a Unidade Federativa (UF) da região Nordeste 
com a Classificação de gravidade dos casos de ofidismo 

UF Bothrops 

 

Crotalus Micrurus Lachesis Não-peçonh 

L M G L M G L M G L M G L M G 

MA 6140 3792 459 143

1 

123

3 

367 34 41 20 56 27 4 300 22 1 

PI 637 419 30 277 243 81 38 19 13 6 2 0 137 14 0 

CE 2815 1370 179 329 232 52 69 32 26 37 13 2 409 32 1 

RN 959 709 76 128 106 15 15 28 16 4 1 1 737 13 1 

PB 1331 761 86 172 125 23 69 29 35 5 7 0 705 8 0 

PE 1302 968 318 450 379 193 132 57 65 22 14 7 128

5 

50 3 

AL 357 645 85 110 112 44 27 29 53 4 15 1 110

7 

13 0 

SE 562 190 18 45 28 9 17 13 7 7 2 0 138 4 1 

BA 9863 8555 1512 633 622 195 134 69 57 47 34 24 872 41 4 

NOR 23966 17409 2763 357

5 

308

0 

979 548 305 300 18

8 

11

5 

39 569

0 

197 11 

TOT

AL 

44138 7634 1153 342 5898 

UF (unidade federativa): MA= Maranhão; PI= Piauí; CE= Ceará; 
RN= Rio Grande do Norte; PB= Paraíba; PE= Pernambuco; AL= 
Alagoas; SE= Sergipe; BA= Bahia; NOR= Nordeste. L= leve; 
M= moderado; G= grave 

 
Em complemento, de todos os casos de ofidismo 

registrados no nordeste, um percentual de 36,7% (23.543 

casos) obtiveram os primeiros socorros entre 1-3 horas após o 

acidente, levando a 103 óbitos de um total de 424 registrados 

nesses doze anos, e dos 22,8% (14.651 casos) que obtiveram 

atendimento entre 0-1 hora após o acidente, apenas 59 óbitos 

ocorreram (dados não mostrados). Essa demora na procura de 

atendimento se deve muitas vezes, ao fato de que a grande 

maioria dos casos ocorre com pessoas que vivem de atividades 
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rurais e gastam um tempo relativo para chegar a unidade de 

pronto-atendimento (SALOMÃO, 2018).  

Os dados mostrados no estudo de Chippaux (2015) 

revelaram que a incidência e taxa de mortalidade dos casos 

registrados entre 2001 e 2012, apresentam variações regionais, 

e que o aumento gradual do número de registros de casos deve-

se a melhora no sistema de notificações, desenvolvimento e 

fatores sócio-econômicos refletindo-se na incidência dos 

envenenamentos por região e tipos de animais peçonhentos. 

Mesmo sendo observados alguns estudos 

epidemiológicos de acidentes com serpentes por unidades 

federativas isoladas do Brasil, poucos estudos nos últimos cinco 

anos retrataram os casos de ofidismo em nível nacional, com 

ênfase na região nordeste.  

CONCLUSÕES  

 

 Esse estudo enfatizou que os acidentes ofídicos 

compreendem um problema de saúde pública no Brasil, 

principalmente, nas regiões do norte, nordeste e sudeste 

atrelados à zona rural e a população com maior índice de 

pobreza. O número de casos vem diminuindo progressivamente 

nos últimos seis anos, o que pode estar relacionado ao 

desaparecimento dessas serpentes devido às modificações 

ambientais produzidas pelo homem, sendo o gênero Bothrops 

sp o principal responsável pelos acidentes. Na região nordeste, 

o estado da Bahia é o que apresentou maior índice de 

notificações e as últimas posições foram ocupadas por Sergipe 

e Piauí. O maior número de ocorrências  foi classificada de 

caráter leve para todos os gêneros de serpentes. Assim, os 

resultados do nosso estudo podem facilitar o acesso à 
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informação rápida epidemiológica, para uma atuação de 

políticas públicas preventivas, nacionais e regionais 

diferenciadas, bem como auxiliar na tomada de decisões para 

a demanda nacional na distribuição dos soros antiofídicos, em 

especial na região nordeste. 
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RESUMO: A esporotricose é uma micose subcutânea, que 
acomete humanos e animais e tem como causa a infecção por 
fungos do gênero Sporothrix. Esta doença pode se apresentar 
na forma cutânea, linfocutânea ou disseminada e é transmitida 
através da inoculação traumática no tecido do hospedeiro dos 
conídeos de Sporothrix do solo e das plantas ou arranhadura 
ou mordida de animais infectados. Portanto, hábitos recreativos 
e ocupacionais que envolvem o contato ou manipulação de solo 
e matéria orgânica aumentam o risco de infecção, assim como 
a exposição durante o cuidado dos animais doentes. Apesar de 
ter uma distribuição mundial, a micose é endêmica em países 
de clima temperado e tropical úmido. Altas incidências têm sido 
descritas na América do Sul (incluindo o Brasil), na América 
Central, na África do Sul e na China. O diagnóstico da infecção 
em humanos é realizado por meio da avaliação clínica das 
lesões e detecção laboratorial do fungo. Diante do aumento da 
incidência de esporotricose observada nos últimos anos, das 
peculiaridades dessa infecção e do pouco conhecimento que se 
tem a respeito da doença, tem sido difícil para os veterinários e 
médicos realizar o diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
das infecções. Um desafio maior ainda é o seu controle, visto 
que depende do envolvimento do poder público, dos 
profissionais da saúde e da população.  Este estudo teve como 
objetivo propiciar uma compilação das informações, 



ESPOROTRICOSE EM HUMANOS: REVISÃO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS 

GERAIS, EPIDEMIOLOGIA E DIAGNÓSTICO  

767 
 

apresentando aspectos conclusivos sobre a temática que 
podem orientar a prática profissional. 
Palavras-chave: Sporothrix. Epidemiologia. Controle. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A esporotricose é uma doença infeciosa subaguda ou 

crônica, que acomete humanos e animais e tem como agente 

etiológico os fungos pertencentes ao complexo Sporothrix 

schenckii. Esses fungos são saprófitos ambientais encontrados 

no solo, madeira morta, feno e plantas. Portanto, uma fonte 

clássica de infecção é através da inoculação dessa matéria 

orgânica contaminada na pele (CHAKRABARTI et al., 2015). A 

doença por muito tempo foi considerada uma micose de cunho 

ocupacional, ou seja, que só acometia pessoas que 

trabalhavam manipulando o solo, como jardineiros, fazendeiros, 

agricultores, entre outros. No entanto, casos de transmissão 

relacionados a mordida e/ou arranhadura de gatos domésticos 

passaram a ser descritos, dando também a infecção um 

carácter zoonótico, que predomina em alguns países, como por 

exemplo, no Brasil (CONCEIÇÃO-SILVA; MORGADO, 2018). 

 Nos últimos anos tem sido observado um aumento do 

número de casos de esporotricose em vários países e uma 

dispersão geográfica. Em muitos lugares a esporotricose não 

precisa ser notificada, por isso a frequência exata é 

desconhecida, mas casos já foram reportados nos Estados 

Unidos, México e países da América do Sul, África, Ásia e 

Europa. Sendo que, na Europa a doença hoje em dia é 

raramente reportada e no Japão observou-se uma redução do 

número de casos, enquanto que no Brasil foi verificado um 

aumento significativo (CHAKRABARTI et al., 2015). Surtos 
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zoonóticos já foram descritos no Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul e São Paulo (OROFINO-COSTA, 2017). No ano de 2018, 

também foi observado um aumento significativo do número de 

casos de esporotricose em João Pessoa, no estado da Paraíba. 

Mais de 300 casos já foram confirmados, no entanto, existem 

muitos outros casos suspeitos aguardando confirmação e 

notificação. O centro de referência para diagnóstico da doença 

no estado é o Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), 

mas devido ao surto epidêmico, tem sido um desafio muito 

grande para os profissionais de saúde do hospital realizar o 

diagnóstico e tratamento de todos esses casos. Por isso, tem 

sido realizados treinamentos com as equipes de saúde das 

Unidades Básicas de Saúde de João Pessoa, assim como de 

outros estados, para que sejam capazes de avaliar, 

diagnosticar e tratar os casos de infecção pelo fungo 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2019). 

 Diante da alta endemicidade da esporotricose relatada no 

Brasil, assim como da carência de informação sobre a doença, 

o objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica 

expondo as principais características e peculiaridades da 

enfermidade, apresentando alguns conhecimentos e 

desmistificando outros, servindo de base para auxiliar na 

adoção de condutas adequadas de enfrentamento da micose, 

por parte da população, dos profissionais e dos gestores de 

saúde. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a temática 

esporotricose em humanos, com o intuito de se fazer um 

levantamento acerca do que se conhece a respeito da doença 
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e uma análise crítica dos dados, podendo assim servir de base 

para orientação de profissionais da saúde e da população.  

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bibliotecas 

virtuais: Scientific Eletronic Library Online (SciELO); Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) 

através do PUBMED e nas bases Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e no Google 

Acadêmico. 

Utilizou-se os seguintes Descritores em Ciências da 

saúde (DeCS): “Esporotricose”, “Humana”, “Epidemiologia”, 

“Diagnóstico”, “Tratamento” e “Controle” em português e em 

inglês, combinados entre si com a utilização dos operadores 

booleanos AND e OR. 

Após a leitura dos resumos e análise da pertinência e 

consistência dos resultados, foram selecionados artigos de 

revisão e estudos originais que estavam disponíveis para leitura 

na íntegra e foram publicados nos últimos cinco anos (2015 a 

2019), em português ou inglês e que fossem referentes à 

temática em questão. Foram incluídos no trabalho dois artigos 

clássicos em relação a esporotricose que são anteriores a 

esses anos. 

Os critérios de exclusão foram: artigos que não tratavam 

da temática, teses, dissertações, artigos não disponíveis na 

íntegra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Agente etiológico e Classificação 

  

 O Sporothrix foi descrito pela primeira vez nos Estados 

Unidos por Benjamin Robinson Schenck em um paciente de 36 
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anos com infecção ulcerada no dedo que evoluiu dando origem 

a vários abscessos no braço. Foi feito o cultivo da secreção da 

lesão e o micro-organismo isolado foi inicialmente denominado 

como do gênero Sporotricha (SCHENCK, 1898). Anos mais 

tarde, após a observação de um segundo caso, ele passou a 

ser denominado Sporothrix schenckii.  

 Os fungos do complexo Sporothrix pertencem ao reino 

Fungi, Divisão Ascomycota, Classe Pyrenomycetes, Ordem 

Ophiostomatales e Família Ophiostomataceae.  

 O Sporothrix é um fungo sapróbio encontrados no solo, 

associado a restos vegetais e matéria orgânica. Ele é dimórfico, 

ou seja, apresenta-se na forma filamentosa (saprófita) a 

temperatura ambiente e na forma leveduriforme (patogênica) a 

35-37°C.  

 Por muitos anos a única espécie de Sporothrix relacionada 

a esporotricose era o S. schenckii.  Após caracterização 

molecular demonstrou-se a existência de várias espécies. 

Atualmente, para evitar confusão, usa-se a distinção entre S. 

schenckii lato sensu e stricto sensu; o primeiro referindo-se a S. 

schenckii no sentido amplo e o segundo especificamente a 

espécie. O S. schenckii lato sensu compreende as espécies de 

importância médica e veterinária, como S. brasiliensis, S. 

schenckii stricto sensu, S. globosa e S. luriei. Mas também as 

espécies isoladas principalmente de amostras ambientais, 

como Sporothrix pallida, S. albicans e Sporothrix mexicana 

(LOPES-BEZERRA et al., 2018; RANGEL-GAMBOA et al., 

2016).  
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Transmissão 

 

 A transmissão da doença pode ocorrer devido a mordida ou 

arranhadura de animais infectados (transmissão zoonótica) ou 

inoculação traumática de conídeos do fungo presentes no solo 

(geofílico) e plantas, na pele do hospedeiro (LOPES-BEZERRA 

et al., 2018; OROFINO-COSTA, 2017).  Alguns autores também 

descrevem a possibilidade de transmissão por meio de inalação 

(CONCEIÇÃO-SILVA; MORGADO, 2018).  

 O S. schenkii stricto sensu e o S. globosa, são patógenos 

cosmopolitas que seguem uma rota ambiental de contaminação 

via inoculação traumática de material vegetal em decomposição 

contaminado (sapronóticos). Já o S. brasiliensis, está associado 

a infecções em animais (podendo ocorrer transmissão 

horizontal, ou seja, de um animal para outro) e transmissão 

zoonótica (ZHANG et al., 2015). 

 

Epidemiologia 

 

 Vários mamíferos são susceptíveis a esporotricose, como 

equinos, cães, felinos, bovinos, suínos, camelos, primatas e o 

homem (CHAKRABARTI et al., 2015). 

 A micose é cosmopolita, mas sua ocorrência é maior em 

países temperados e tropicais úmidos. Acomete igualmente 

homens e mulheres, diferentes raças e faixas etárias, tudo 

depende da exposição. Assim pessoas que trabalham 

manipulando a terra ou plantas, como agricultores, jardineiros, 

mineiros e laboratoristas tem maiores chances de adquirir a 

infecção. Assim como, profissionais e responsáveis que estão 

expostos a traumas causados por animais doentes (TIRADO-

SÁNCHEZ; BONIFAZ, 2018; ZHU et al., 2016). Um estudo 
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realizado no estado de São Paulo, Brasil, analisou ocupação de 

25 pacientes com esporotricose de 2003 a 2013 e 44% deles 

eram trabalhadores rurais, 15% empregada doméstica e 12% 

veterinários (MARQUES, 2015). Crianças também estão 

susceptíveis a essas infecções devido aos hábitos recreativos 

no solo (ESTRADA-CASTAÑÓN et al., 2018).  

  Atualmente a doença é mais frequente na América do 

Sul, Central, África do Sul e China (RODRIGUES; HOOG; 

CAMARGO, 2015; CHAKRABARTI et al., 2015). No estado do 

Rio de Janeiro, foi relatado o maior número de casos de 

esporotricose em humanos e felinos, mais de 4.000 casos 

humanos e 4.000 felinos foram diagnosticados na Fundação 

Oswaldo Cruz entre 1998 e 2012 (RODRIGUES; DE HOOG; DE 

CAMARGO, 2016; GREMIAO et al., 2015). Epidemia 

semelhante foi descrita no estado do Rio Grande do Sul 

(SANCHOTENE et al., 2015). Outros casos de esporotricose 

têm sido relatados nos últimos anos e as características 

associadas a eles foram resumidas no Quadro 1. 
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Quadro 1: Características dos casos de esporotricose descritos 
nos últimos anos em diversos países. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2019. 

 As espécies de S. brasiliensis, S. schenkii stricto sensu, S. 

globosa são descritas como as mais recorrentemente 

encontradas em amostras clínicas (CHAKRABARTI et al., 

2015). Posteriormente, o S. luriei também é associado, mais 

raramente, a infecção em humanos na África e Itália 

(CHAKRABARTI et al., 2015).  

 Em relação a distribuição das espécies de Sporothrix, o S. 

schenckii stricto senso apresenta uma distribuição mundial, 

sem centros de dispersão, tendo sido relatado na Argentina, 

Bolívia, Brasil, Colômbia, Guatemala, México, Peru, Estados 

País Brasil Venezuela México Peru

Espécie(s) 

relatada(s)
não relatada

S. schenckii , S. 

globosa
S. schenckii não relatada

Fonte
adolescentes, 

adultos e idosos

29 amostras de 

humanos e uma 

ambiental

crianças e 

adultos

crianças, 

adolescentes e 

adultos 

Sexo
feminino e 

masculino
não relatado

feminino e 

masculino

feminino e 

masculino

N° de casos 24 30 73 1503

Cidade/região São Paulo
Diversas regiões 

da Venezuela

Ahuacatepec, 

Colotepec, El 

Durazno, 

Hueycantenango 

e Acatepec

Diversas 

regiões do 

Peru

Ano 2003 a 2013 1973 a 2013 Não relatado 1985 a 2012

Referência
MARQUES et al., 

2015

CAMACHO et al., 

2015

ESTRADA-

CASTAÑÓN et 

al., 2018

RAMÍREZ 

SOTO, 2015
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Unidos, Venezuela, França, Itália, Inglaterra, África do Sul e 

Japão (CHAKRABARTI et al., 2015). Enquanto que, o S. 

brasiliensis e S. globosa, exibiram o Brasil e Euro-Ásia como 

centros de dispersão, respectivamente (RANGEL-GAMBOA et 

al., 2016).  

 Segundo Zhang et al (2015) a única infecção fúngica 

associada a surtos epidêmicos é a esporotricose. Dependendo 

do local, os surtos epidêmicos tem características diferentes, 

portanto, diferentes formas de controle. Por exemplo, a espécie 

de S. brasiliensis tem sido relacionada a esses surtos 

epidêmicos no Brasil e as infecções tem caráter zoonótico. Já 

na China, a espécie de S. globosa é mais comumente relatada, 

causando sapronoses. Acredita-se que os Sporothrix não são 

patógenos vegetais, mais que sua multiplicação é favorecida 

em material orgânico em decomposição, aumentando a 

possibilidade de contaminação de humanos ou animais que 

entram em contato.  Assim a retirada dessa biomassa poderia 

evitar a disseminação do fungo. Já no caso da transmissão 

zoonótica, a disseminação da infecção é facilitada graças a 

transmissão animal-animal e animal-humana, portanto, é mais 

difícil de ser controlada (ZHANG et al., 2015).  

 

Características clínicas e complicações 

 

 Geralmente a esporotricose é limitada a pele e tecido 

subcutâneo, mas, ocasionalmente, pode evoluir para forma 

disseminada, dependendo do sistema imune do indivíduo 

(OROFINO-COSTA, 2017).  

 As características clínicas das lesões cutâneas em 

humanos são a formação de pápulas nodulares, de cor 

vermelha e não dolorosas, que surgem no local de inoculação 
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do fungo, podendo ou não ulcerar. O aparecimento de uma 

lesão única caracteriza a forma cutânea fixa. Já a forma 

cutânea disseminada é caraterizada pelo aparecimento de 

múltiplas lesões, sem comprometimento sistêmico (OROFINO-

COSTA, 2017).  

 O paciente pode evoluir para a forma linfocutânea, onde a 

princípio surgem nódulos endurecidos ao redor da lesão inicial, 

e que se espalham ao longo do percurso da circulação linfática, 

formando lesões em forma de cordão (OROFINO-COSTA, 

2017).  

 As mucosas também podem ser afetadas pela 

esporotricose, sendo a mucosa ocular a mais comumente 

afetada (OROFINO-COSTA, 2017). 

 A forma disseminada é menos comum e costuma acometer 

pacientes imunodeprimidos. Pode haver comprometimento 

ósseo, pulmonar, neurológico, entre outros (OROFINO-

COSTA, 2017). 

  A resposta imune exacerbada contra a infecção fúngica 

pode resultar no aparecimento das formas clínicas de 

hipersensibilidade como eritema nodoso ou multiforme e artrite 

reativa (OROFINO-COSTA, 2017). 

 O S. schenckii stricto sensu causa uma micose subcutânea 

crônica benigna e o S. globosa causa principalmente, lesões 

cutâneas fixas.  No outro extremo, a espécie altamente 

virulenta, S. brasiliensis, está associada a infecções em animais 

e transmissão zoonótica, bem como a apresentações clínicas 

mais graves em humanos (LOPES-BEZERRA et al., 2018; 

ZHANG et al., 2015; RODRIGUES et al., 2013; FERNANDES 

et al., 2013). 

 Apesar da esporotricose ser classicamente uma doença de 

baixa gravidade, no Brasil, a esporotricose foi associada a 782 
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hospitalizações e 65 óbitos no período de 1992 a 2015. 

Acredita-se que esse número seja ainda maior, já que a 

esporotricose não é ainda, um agravo de notificação 

compulsória a nível nacional. Hoje em dia, a notificação 

compulsória só é exigida no Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Paraíba e municípios de Guarulhos (São Paulo), Camaçari 

(Bahia) e Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais). Seria importante 

incluir a doença na lista de agravos de notificação compulsória 

nacional (FALCÃO et al., 2019).  

 

Diagnóstico laboratorial 

 

 É possível observar leveduras no exame direto do exsudato 

das lesões ou exame histopatológico, no entanto, elas têm que 

se apresentar em grandes quantidades, se não sua 

visualização fica difícil. Por isso, a diagnóstico laboratorial da 

infecção normalmente é feito por meio do isolamento e 

identificação do micro-organismo por cultura (padrão ouro). O 

fungo quando cultivado a 25°C em Agar específico para fungo, 

como Sabouraud ou Batata Dextrose, cresce em 2 a 5 dias na 

forma filamentosa. As colônias apresentam-se inicialmente 

brancas e com o passar dos dias passa a ter uma coloração 

acastanhada a enegrecida e apresenta-se enrugada e dobrada 

(Figura 1). Já na temperatura de 37°C, o fungo vai crescer na 

forma de levedura, apresentando colônias úmidas, cremosas e 

bege amareladas (CAVALCANTI et al., 2018).  
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Figura 1: Aspecto macroscópico da cultura de Sporothrix spp. 
em Agar Sabouraud. A primeira cultura a esquerda, o 
crescimento a 30°C mostrando colônia filamentosa e 
enegrecida e as placas do meio e da direita cultivadas a 35° e 
37°C, respectivamente, mostrando macroscopia em forma de 
levedura.  

 
Fonte: Imagem gentilmente cedida pelo Dr. Felipe Sarmento Queiroga 

Nogueira Lima, da UFPB, João Pessoa, Paraíba, 2019. 

 

 A análise microscópica das colônias filamentosas após 

microcultivo revela a presença de hifas hialinas septadas e 

ramificadas e também se observa conídeos demáceos ou não, 

sésseis e dispostos em cachos nas extremidades dos 

conidióforos, assemelhando-se a uma margarida.  

 As espécies de Sporothrix são morfologicamente e 

fisiologicamente muito parecidas, portanto, a identificação 

fenotípica pode falhar, gerando um déficit epidemiológico da 

doença. Além disso, é essencial uma identificação precisa da 
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espécie, pois a virulência, as fontes de infecção e transmissão, 

a distribuição geográfica e a escolha da terapia antifúngica, 

difere entre as espécies (LOPES-BEZERRA et al., 2018; 

TIRADO-SÁNCHEZ; BONIFAZ, 2018; MAHMOUDI, 2016; 

RODRIGUES; HOOG; CAMARGO, 2015).  

 Assim, novos métodos de diagnóstico para infecções 

fúngicas sistêmicas por meio de Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) vêm sido introduzidos na rotina clínica. Um 

ensaio de PCR de S. schenkii pode fornecer de forma rápida e 

eficaz um diagnóstico mais fidedigno, diante de casos suspeitos 

de esporotricose. Na última década, estudos moleculares com 

Sporothrix spp., evidenciaram um grupo de espécies 

patogênicas. Além disso, a identificação de espécies de 

Sporothrix tem importante implicação na escolha da terapia 

antifúngica. Identificações incorretas podem potencialmente 

causar impacto no desfecho clínico. Sem tratamento adequado, 

a doença pode evoluir com manifestações graves em humanos 

e animais (GREMIAO, 2015). 

 

Tratamento, prevenção e controle 

 

 O itraconazol, o iodeto de potássio, a terbinafina e a 

anfotericina B são as drogas utilizadas atualmente para 

tratamento de esporotricose (OROFINO-COSTA et al., 2017). 

 O itraconazol é a droga de escolha para a maioria das 

apresentações clínicas da esporotricose, devido a sua eficácia 

terapêutica. O mecanismo de ação desse antifúngico é a 

inibição da síntese de ergosterol da parede celular fúngica. A 

droga é hepatotóxica e teratogênica, logo não pode ser utilizada 

por pacientes com doenças hepáticas e por gestantes 

(OROFINO-COSTA et al., 2017). 
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 Embora o tratamento com iodeto de potássio também seja 

eficaz, este necessita de uma resposta imune celular adequada 

por parte do paciente. A terapia é contraindicada para pacientes 

com distúrbios da tireoide, que tenham alergia a iodo, falência 

renal, doenças autoimunes e também na gravidez (OROFINO-

COSTA et al., 2017). 

 A terbinafina é indicada nos casos em que o itraconazol e o 

iodeto de potássio é contraindicado, pois apresenta menos 

interações medicamentosas. Atua bloqueando a síntese de 

ergosterol. Também é contraindicada na gravidez (OROFINO-

COSTA et al., 2017).  

 Já a anfotericina B tem sido utilizado para os casos mais 

graves da doença (OROFINO-COSTA et al., 2017). 

 O tratamento da doença geralmente dura em torno de 1 a 3 

meses e deve ser mantido até a remissão clínica da doença. 

Para as formas sistêmicas da doença, normalmente o 

tratamento é mais longo, cerca de 3 a 6 meses (OROFINO-

COSTA et al., 2017). 

 A terapia com antifúngicos não é recomendada para 

gestantes com esporotricose, devido ao potencial efeito 

teratogênico. O iodeto de potássio pode afetar a tireoide do feto. 

A terapia com anfotericina B só é recomendada em casos 

graves. Assim a termoterapia, no caso das gestantes, é a opção 

terapêutica mais comumente relatada. Um estudo realizado por 

Fichman et al. (2017) observaram a recidiva completa das 

lesões de quatro gestantes após criocirurgia.     

 Tipicamente, S. brasiliensis mostra a melhor resposta a 

antifúngicos in vitro e in vivo, enquanto S. schenckii, S. globosa 

e S. mexicana podem apresentar uma pior resposta. 

 Para romper o ciclo de transmissão zoonótico é essencial 

tratar também os gatos infectados. Infelizmente, a falta de 
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conhecimento acerca da doença, de diagnóstico da doença, 

assim como, o custo do tratamento, faz com que o tutor 

abandone o animal nas ruas, permitindo que ele transmita a 

doença para outros animais susceptíveis. O responsável pelo 

animal deve levá-lo ao veterinário para que o mesmo seja 

tratado com antifúngico ou se for o caso, seja eutanasiado.  O 

gato não deve ser enterrado, porque isso só aumenta a 

contaminação do solo. A medida adequada é que o gato seja 

cremado. O poder público precisa colaborar com esse 

processo, dando condições para que seja aumentada a força 

de trabalho dos centros de controle de zoonoses, dessa forma 

eles poderão atender a alta demanda de diagnóstico, castração, 

tratamento, eutanásia e cremação dos animais infectados 

(ALMEIDA; ALMEIDA, 2015). 

 Para evitar a infecção pela rota clássica (ambiental) 

recomenda-se o uso de blusas de manga comprida e luvas 

longas durante a manipulação do solo (CHAKRABARTI et al., 

2015), além da remoção da biomassa vegetal (ZHANG et al., 

2015).   

 

CONCLUSÕES 

 

 As diferentes espécies de Sporothrix, foram relacionadas a 

divergências em relação a associação com hospedeiros, 

virulência, distribuição geográfica e escolha da terapia 

antifúngica. No entanto, o diagnóstico preciso dessas espécies 

ainda é um desafio, pois só pode ser realizado através de testes 

moleculares. Assim, uma falha ou atraso no diagnóstico pode 

levar a uma piora do quadro clínico do paciente ou a uma 

adoção de conduta terapêutica inapropriada.  
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 É essencial realizar cursos para qualificar os profissionais 

da saúde para realizar o diagnóstico precoce da doença, assim 

como o tratamento adequado. 

 Surtos zoonóticos têm sido relatados no Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e em 2018 e 2019 na Paraíba, 

regiões em que a esporotricose felina é endêmica, o que sugere 

uma negligência por parte das autoridades, profissionais de 

saúde e população em relação a doença no Brasil.  

 Faz-se necessário incluir a esporotricose como um agravo 

de notificação compulsória nacional, para se conhecer o real 

impacto dessa doença na população. É imprescindível que o 

poder público, os profissionais de saúde humana e animal e a 

população participe ativamente do processo de controle dessa 

doença, evitando assim um espalhamento ainda maior da 

infecção. 

 Nos casos de surtos zoonóticos é necessário realizar o 

diagnóstico precoce da doença e tratamento adequado, tanto 

dos humanos, quanto dos animais. Os animais precisam ser 

esterilizados e tratados adequadamente. Em havendo 

necessidade de eutanásia do animal, faz-se necessário 

incinerá-lo. Ao cuidar do animal doente deve-se tomar cuidado 

para não sofrer arranhadura ou mordida do mesmo. 

Campanhas precisam ser feitas com o intuito de conscientizar 

a população a não abandonar os animais doentes na rua. 

 Nos casos de surtos associados a inoculação traumática de 

matéria orgânica contaminada pelo fungo, faz-se necessário 

eliminar o foco de contaminação do ambiente.  

 Portanto, pode-se concluir que diante das peculiaridades da 

infecção, faz-se necessário realizar mais estudos para 

compreender a dinâmica das espécies do fungo nas diferentes 

localidades, os quadros clínicos associados e a resposta ao 
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tratamento, para que possam ser implementadas medidas 

adequadas para prevenção e controle das epidemias.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALMEIDA, L. G. F.; ALMEIDA, V. G. Uma revisão interdisciplinar da 
esporotricose. Revista Eletrônica Estácio Saúde, v.4, n.2, 2015. 
CAMACHO, E.; LEÓN-NAVARRO, I.; RODRÍGUEZ-BRITO, S. et al. 
Molecular epidemiology of human sporotrichosis in Venezuela reveals 
high frequency of Sporothrix globosa. BMC Infect Dis v.15, n.94, 2015. 
CAVALCANTI, E. A. N. L. D.; IGNÁCIO, T. C.; KUNRATH, S. E.; 
MEINERZ, A. R. M.; FARIAS, R. O.; OSÓRIO, L. G. Esporotricose: 
Revisão. PUBVET, v.12, n.11, a215, p.1-5, 2018. 
CHAKRABARTI, A.; BONIFAZ, A.; GUTIERREZ-GALHARDO, M.C.; 
MOCHIZUKI, T.; LI, S. Global epidemiology of sporotrichosis. Med 
Mycol, v.53, n.1, p. 3-14, 2015. 
CONCEIÇÃO-SILVA, F.; MORGADO, F.N. Immunopathogenesis of 
Human Sporotrichosis: What We Already Know. J Fungi (Basel), v.4, 
n.3, 2018. 
ESTRADA-CASTAÑÓN, R.; CHÁVEZ-LÓPEZ, G.; ESTRADA-CHÁVEZ, G.; 
BONIFAZ, A. Report of 73 cases of cutaneous sporotrichosis in 
Mexico. An Bras Dermatol, v.93, n.6, p.907-909, 2018. 
FALCAO, E. M. M. et al. Hospitalizações e óbitos relacionados à 
esporotricose no Brasil (1992-2015). Cad. Saúde Pública,  Rio de 
Janeiro,  v. 35, n. 4,  e00109218, 2019. 
FERNANDES, G. F.; DOS SANTOS, P. O.; RODRIGUES, A. M.; SASAKI, 
A. A.; BURGER, E.; DE CAMARGO, Z. P. Characterization of virulence 
profile, protein secretion and immunogenicity of different Sporothrix 
schenckii sensu stricto isolates compared with S. globosa and S. 
brasiliensis species. Virulence, v.4, n.3, p.241–9, 2013. 
FICHMAN, V.; VALLE, A.C.F.D. de; MACEDO, P.M.; FREITAS, D.F.S.; 
OLIVEIRA, M.M.E.; ALMEIDA-PAES, R; GUTIERREZ-GALHARDO, M.C. 
Cryosurgery for the treatment of cutaneous sporotrichosis in four 
pregnant women. PLoS Negl Trop Dis, v.12, n.4:e0006434, 2018. 
GREMIAO, I. D.; MENEZES, R. C.; SCHUBACH, T. M.; FIGUEIREDO, A. 
B; CAVALCANTI, M. C.; PEREIRA, S. A. Feline sporotrichosis: 
epidemiological and clinical aspects. Med Mycol, v.53, n.1, p.15–21, 
2015. 
LOPES-BEZERRA, L. M.; MONTES, H. M. M.; ZHANG, Y. et al. 
Sporotrichosis between 1898 and 2017: The evolution of knowledge on a 



ESPOROTRICOSE EM HUMANOS: REVISÃO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS 

GERAIS, EPIDEMIOLOGIA E DIAGNÓSTICO  

783 
 

changeable disease and on emerging etiological agents. Medical 
Mycology, v. 56, p. S126–S143, 2018. 
MAHMOUDI, S.; ZAINI, F.; KORDBACHEH, P.; SAFARA, M.; HEIDARI, M. 
Sporothrix schenckii complex in Iran: Molecular identification and 
antifungal susceptibility. Medical Mycology, v. 54, n. 6, p. 593-599, 2016. 
MARQUES, G. F. et al . Characterization of sporotrichosis cases 
treated in a dermatologic teaching unit in the state of São Paulo - 
Brazil, 2003 - 2013. An. Bras. Dermatol.,  Rio de Janeiro ,  v. 90, n. 2, p. 
273-275, 2015.   
OROFINO-COSTA, R. et al. Sporotrichosis: an update on 
epidemiology, etiopathogenesis, laboratory and clinical therapeutics. 
Anais Brasileiros de Dermatologia, Rio de Janeiro, v. 92, n. 5, p. 606-620, 
2017.    
RAMÍREZ SOTO, M.C. Sporotrichosis: The Story of an Endemic Region 
in Peru over 28 Years (1985 to 2012). PLoS One, v.10, n.6:e0127924, 
2015. 
RANGEL-GAMBOA, L.; MARTÍNEZ-HERNANDEZ, F.; MARAVILLA, P.; 
ARENAS-GUZMÁN, R.; FLISSER, A. Update of phylogenetic and 
genetic diversity of Sporothrix schenckii sensu lato. Med Mycol, v.54, 
n.3, p.248-55, 2016. 
RODRIGUES, A. M; HOOG, G. S.; CAMARGO, Z. P. Molecular Diagnosis 
of Pathogenic Sporothrix Species. PLoS Neglited Tropical Disease, v.9, 
p.1-12, 2015.  
RODRIGUES, A. M.; DE HOOG, G. S.; DE CAMARGO, Z. P. Sporothrix 
Species Causing Outbreaks in Animals and Humans Driven by 
Animal-Animal Transmission. PLoS pathogens, v.12, n.7, e1005638, 
2016. 
SANCHOTENE, K. O.; MADRID, I. M.; KLAFKE, G. B.; BERGAMASHI, M.; 
TERRA, P. P. D.; RODRIGUES, A. M. et al. Sporothrix brasiliensis 
outbreaks and the rapid emergence of feline sporotrichosis. Mycoses, 
v.58, n.11, p.652–8, 2015. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SMS realiza estudo 
epidemiológico para identificação e diagnóstico de casos de esporotricose. 
Prefeitura Municipal de João Pessoa, João Pessoa, 28 de maio 2019. 
Disponível em: <http://www.joaopessoa.pb.gov.br/sms-realiza-estudo-
epidemiologico-para-identificacao-e-diagnostico-de-casos-de-
esporotricose/>. Acesso em: 28 de outubro de 2019. 
SCHENCK, B.R. On refractory subcutaneous abscesses caused by a 
fungus possibly related to the sporotricha. Johns Hopkins Hosp Bul., v. 
93, p. 286-90, 1898.    
TIRADO-SÁNCHEZ, A.; BONIFAZ, A. Nodular Lymphangitis 
(Sporotrichoid Lymphocutaneous Infections). Clues to Differential 
Diagnosis. Journal of Fungi, v. 4, p. 56, 2018. 



ESPOROTRICOSE EM HUMANOS: REVISÃO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS 

GERAIS, EPIDEMIOLOGIA E DIAGNÓSTICO  

784 
 

ZHANG, Y.; HAGEN, F.; STIELOW, B.; RODRIGUES, A. M.; 
SAMERPITAK, K.; ZHOU, X. et al. Phylogeography and evolutionary 
patterns in Sporothrix spanning more than 14,000 human and animal 
case reports. Persoonia, v.35, p.1–20, 2015. 
ZHU, M.; XU, Y.; A. N. L.; JIANG, J.; ZHANG, X.; JIANG, R. Lower 
percentage of CD8 + T cells in peripheral blood of patients with 
sporotrichosis. Human Immunology, v. 77, n. 7, p. 576–579, 2016. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba pelo pagamento da inscrição no evento.



ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA COQUELUCHE NO NORDESTE BRASILEIRO 

ENTRE OS ANOS 2009 A 2018 

785 
 

CAPÍTULO 40 
 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA 
COQUELUCHE NO NORDESTE 

BRASILEIRO ENTRE OS ANOS 2009 A 2018 
 

Maria Eloizia de Lacerda 1 

Francisco Patrício de Andrade Júnior 2  

Januse Míllia Dantas de Araújo 3 
Marília de Barros Cândido 1 

Anna Paula de Castro Teixeira
 4 

1Granduandas em Farmácia, Universidade Federal de Campina Grande;  
2Mestrando do programa de pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos 

Universidade Federal da Paraíba; 
3Graduanda em Nutrição, Universidade Federal de Campina Grande; 

4Orientador/ Mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Naturais e Biotecnologia, 
Universidade Federal de Campina Grande.  

heloisalacerda.52@gmail.com 

 

RESUMO: Coqueluche é uma doença causada pela bactéria 
Bordetella pertussis, um bacilo Gram-negativo aeróbio, não 
esporulado, manifesta-se com quadros paroxísticos de tosse 
seca e irritativa e pode ser tratada com terapia antibiótica. 
Acomete pacientes com idade inferior a um ano e pode ser 
prevenida com a administração das vacinas Pentavalente e 
Tríplice Bacteriana. Contudo, não há estudo epidemiológico 
recente que aborde a coqueluche no Nordeste brasileiro. O 
objetivo deste estudo foi descrever o perfil epidemiológico dos 
acometidos com a coqueluche no Nordeste nos anos de 2008 
a 2019. Para realização, utilizou dados secundários do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do 
Brasil. Os resultados mostraram que o Pernambuco foi o estado 
com maior número de casos e 2014 foi o ano com maior número 
de ocorrências. O perfil dos acometidos foram bebês com idade 
inferior a um ano, do sexo feminino, etnia parda, cujo grau de 
instrução não se aplica. A taxa de letalidade foi de 1,2% e o 
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diagnóstico, em sua maioria ainda estava em análise. No 
entanto, a medida de prevenção é a vacinação e, a maioria dos 
acometidos não começaram ou não concluíram o esquema de 
vacinação. Deve-se ampliar a cobertura vacinal, aperfeiçoar o 
diagnóstico precoce e informar a população sobre a importância 
da imunização, principalmente às gestantes, visando diminuir a 
ocorrência da coqueluche em bebês.  
Palavras-chave: Bordetella pertussis. Imunização. Saúde 
Pública. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A coqueluche é uma doença bacteriana, 

infectocontagiosa, causada pelo agente etiológico Bordetella 

pertussi, bacilo Gram-negativo, não esporulado, imóvel e 

pequeno, que possui cápsula e fímbrias, sendo o homem o 

único reservatório natural (ARAÚJO; ARAÚJO; BARBOSA, 

2019).  

A transmissão da doença ocorre através das gotículas de 

secreção da orofaringe expelidas durante a tosse, o espirro e a 

fala, causando contaminação direta da pessoa doente para a 

suscetível à infecção. O período de incubação acontece em 

média de 5 a 10 dias (VERÇOSA; PEREIRA, 2017). 

Acomete o trato respiratório, a infecção caracteriza-se 

com tosse seca, coriza, febre baixa, podendo ser confundida 

com gripe, evolui clinicamente em três fases: fase catarral, 

iniciada com manifestações respiratórias leves, seguindo para 

tosses mais intensas e frequentes, com duração de até duas 

semanas, fase paroxística, com paroxismos de tosse seca, 

evoluindo para respiração forçada, e fase convalescença, 

apresentando tosse comum que persiste por mais de duas 

semanas (LIMA; SANTANA; SANTOS, 2016).  
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O diagnóstico padrão para identificar a bactéria B. 

pertussis é a cultura de isolamento com amostras 

nasofaringeas, e como diagnóstico complementar, a técnica de 

reação em cadeia de polimerase (PCR), PCR em tempo real, 

teste de anticorpos por fluorescência direta e exames 

sorológicos (CASTRO; MILAGRES, 2017; GUSHIKEN et al., 

2018).  

 Quando diagnosticado com a coqueluche, o paciente 

inicia o tratamento com a administração de antibióticos 

macrolídeos. O medicamento de escolha até 2005 foi a 

Eritromicina devido erradicar a bactéria de forma muito eficaz, 

porém devido a posologia e o tempo de tratamento - 6 em 6 

horas, entre 7 a 14 dias - apresentou dificuldades na adesão, 

além dos efeitos colaterais no trato gastrointestinal e, em 

pacientes com menos de um mês de idade, pode desenvolver 

a Síndrome da Hipertrofia Pilórica. No entanto, a Azitromicina, 

administrada uma vez ao dia, durante sete dias, é o 

medicamento de primeira escolha e a Claritomicina, 

administrada 12 em 12 horas, durante 7 dia, é o de segunda 

escolha. A Azitromicina e Claritromicina quando comparadas 

com a Eritromicina, apresentaram melhor adesão ao tratamento 

(SILVA, 2017). 

A principal forma de prevenção é a imunização através 

das vacinas. Em crianças com menos de sete anos, administra-

se a vacina Pentavalente, e em gestantes e crianças com 

alergia a composição da outra vacina, administra-se a Tríplice 

bacteriana (BRASIL, 2016). 

Em 1974 a Organização Mundial de Saúde promoveu 

acesso à vacinação através do Programa Ampliado de 

Imunização, aumentando a cobertura da vacina tríplice 

bacteriana, difteria-tétano-coqueluche (DTP), em que apontou 
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resultados positivos em 67 países, incluindo o Brasil. Após 

1980, a vacina da coqueluche de células inteiras passou a ser 

contestada sendo desenvolvida a vacina acelular. Com isso, foi 

criado pelos Estados Unidos o sistema de vigilância passivo de 

eventos adversos pós-vacina, com a finalidade de verificar os 

eventos adversos após a administração e transparecer à 

população sobre tais efeitos (SATO, 2018). 

Em alguns países, apesar da alta cobertura vacinal, a 

coqueluche tem reaparecido nos últimos anos, incidindo em 

bebês com idade inferior a um ano que não foram imunizados 

com a vacina por completo, infectando também, adolescentes 

e adultos jovens. Há probabilidade de que o número de casos 

relacionados com a doença é devido a perda da imunidade do 

indivíduo adquirida ao longo dos anos após a vacinação, 

diminuição da eficácia da vacina, modificações genéticas do B. 

pertussis, como também melhorias nos diagnósticos da 

coqueluche e dos sistemas de vigilância epidemiológica 

(MANÇANEIRA; BENEDETTI; ZHANG, 2016). 

Desde a década de 1990, com a ampliação das 

campanhas vacinais o cenário epidemiológico da coqueluche 

no Brasil reduziu, contudo, houve um súbito aumento do 

numero de casos da doença no país, ocasionado 

principalmente pelo uso inadequado do esquema de vacinação 

completo (BRASIL, 2018). 

O panorama da coqueluche nos anos de 2000 a 2014 no 

Brasil se mostrou desfavorável devido a elevada prevalência da 

doença, principalmente em menores de um ano, sendo 

também, os mais vulneráveis a letalidade por causa da doença 

(SILVA et al., 2017). 

O Nordeste brasileiro possui clima tropical, litorâneo e 

tropical semiárido, e rotatividade elevada devido ao turismo, é 
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a terceira maior região do país (CASTRO; MILAGRES, 2017). 

No entanto não apresenta estudo recente acerca dos casos de 

coqueluche nessa região. Diante disto, o objetivo deste estudo 

foi descrever e analisar o perfil epidemiológico dos acometidos 

pela coqueluche no período de 2008 a 2019 no Nordeste 

brasileiro. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Delineamento do estudo 

 

O presente trabalho corresponde a um estudo 

epidemiológico descritivo na qual utilizou-se para a construção, 

os dados secundários presentes no Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) 

a respeito dos casos notificados de coqueluche ocorridos no 

período de 2009 a 2018 em estados da região do Nordeste 

brasileiro. 

 

Região de estudo 

 

 A região de estudo foi o Nordeste (figura 1), que 

corresponde a uma das cinco regiões da extensão territorial 

brasileira. Compreende os estados do Maranhão (MA), Piauí 

(PI), Ceará (CE), Rio Grande do Norte (RN), Paraíba (PB), 

Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Sergipe (SE) e Bahia (BA), 

correspondendo a uma área total de 1.548.672 km², 

equivalendo a 20% do território brasileiro, com mais de  53 

milhões de habitantes, possuindo uma densidade de 34,1 

habitante/km² (SOUSA et al., 2017). 
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Figura 1.  Região do Nordeste brasileiro. 

 
Fonte: IBGE, 2019.  

 

Variáveis analisadas e estatística 

 

 Inicialmente, foram analisadas as notificações de acordo 

com o ano e o estado nordestino brasileiro, em seguida, foram 

avaliadas o sexo dos pacientes, a faixa etária, etnia, 

escolaridade, método de diagnóstico e desfecho clínico. O 

estado e o ano, a faixa etária e o sexo foram associados. 

 Foram calculados o número absoluto, o percentual e a 

taxa de letalidade para a coqueluche. O programa utilizado para 

a realização dos cálculos foi o MicrosoftExcell 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1, encontra-se a distribuição dos casos de 

coqueluche por Estado nordestino brasileiro no período de 2009 

a 2018. 

 

Tabela 1. Número de casos de coqueluche por estado do 

Nordeste brasileiro entre os anos de 2009 a 2018. 

Ano 

Estados 

Total MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

2009 6 1 11 28 1 42 66 3 29 187 

2010 6 1 7 14 3 26 27 0 16 100 

2011 33 0 29 58 4 76 32 5 164 401 

2012 27 8 40 146 12 265 30 2 149 679 

2013 26 93 25 102 32 155 149 11 316 909 

2014 135 381 191 87 51 1175 260 20 622 2922 

2015 75 175 68 72 22 432 35 5 146 1030 

2016 10 34 15 26 0 197 19 0 36 337 

2017 12 29 19 15 5 246 11 3 38 378 

2018 12 23 10 21 2 261 26 2 107 464 

TOTAL 342 745 415 569 132 2875 655 51 1623 7407 

MA – Maranhão; PI – Piauí; CE – Ceará; RN – Rio Grande do Norte; PB – 

Paraíba; PE – Pernambuco; AL – Alagoas; SE – Sergipe; BA – Bahia. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 No Nordeste foram notificados 7407 casos de 

coqueluche no período de 2008 a 2019, na qual foi possível 

observar um alto número de notificações no estado do 

Pernambuco, seguido do estado da Bahia. É importante 

mencionar que o maior número de casos de coqueluche nos 

estados do Nordeste brasileiro ocorreu no ano de 2014, exceto 

o estado do Rio Grande do Norte, em que o maior número de 
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notificações aconteceu em 2012. Isto decorreu devido a um 

aumento de casos de coqueluche em todo o Brasil e quando 

compara-se com os registros de 2010, a coqueluche expressou 

um aumento de 1.505% no ano de 2014 sem causa definida, 

mas pode ser afirmada que ocorreu após melhoria no 

diagnóstico com a utilização de teste biomolecular além de 

mudanças antigênicas do agente etiológico da coqueluche 

(CASTRO; MILAGRES, 2017). 

A coqueluche possui distribuição mundial e apresenta 

ciclos epidêmicos a cada três ou cinco anos, estimando-se 

cerca de 16 milhões de casos anuais e 200 mil óbitos, sendo a 

quinta causa de óbitos por doença imunoprevinível menores de 

cinco anos. Entre os anos de 2001 a 2010, a taxa de incidência 

da doença no Brasil permaneceu 0,5 caso/100.000 habitantes, 

porém, a partir do ano de 2011 o quadro mudou, chegando a 

4,2 casos/100.000 habitantes em 2014, com 127 óbitos, sendo 

97% em crianças com até dois meses de idade (MACHADO, 

PASSOS, 2019). 

A taxa estimada no Pernambuco foi de 4,1 

casos/100.000 habitantes e no Piauí, 4,8/100.000 habitantes, 

estando o Pernambuco em 3º com relação ao maior número de 

registros de coqueluche no Brasil, sendo o estado de São Paulo 

e Paraná com maior número de notificações de coqueluche. A 

Paraíba e Maranhão foram, respectivamente, o segundo e o 

quinto estado brasileiro com maior taxa de letalidade da 

doença, fato que deve ser chamada a atenção pois ainda deve 

considerar a coqueluche uma doença de importância para a 

saúde pública, cabendo informar a população as medidas 

preventivas, para evitar novos casos e clivar a transmissão 

(BRASIL, 2016).  
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No Piauí, em estudo epidemiológico realizado no período 

de 2010 a 2015 por Leite et al., (2018), o município de Teresina 

foi a cidade com maior número de casos registrados no estado, 

com 624 registros, estando as demais notificações distribuídas 

nas cidades do interior, confirmando a melhoria da notificações 

e sensibilização dos profissionais para o diagnóstico clínico e 

laboratorial da coqueluche. 

Foi possível observar uma ascensão nos casos, 

apresentando uma taxa estimada na Bahia no ano de 2014 foi 

de 4,4/100.000 habitantes da ocorrência da doença, sendo o 

sexo feminino mais acometidos. (SANTOS; MEDEIROS, 2015). 

No estado do Rio Grande do Norte, no período de 2011 

a 2014, houve casos de complicações, sendo a pneumonia a 

mais ocorrente, resultando na hospitalização em 76,3% dos 

pacientes diagnosticados, mas em contra partida, com relação 

a evolução, o número de óbitos foi mínimo e a cura ocorreu em 

96,9% dos casos (MEDEIROS et al., 2017).  

Em Sergipe e Alagoas, a incidência da coqueluche 

ocorre em crianças com idade inferior a um ano, no entanto, a 

vacinação contra a coqueluche em gestantes e lactantes é 

indispensável, visto que os bebês se encontram em idade não 

vacinal (VERÇOSA; PEREIRA, 2017; JESUS; SANTOS, 2019). 

Foi feita uma associação entre a faixa etária e o sexo dos 

pacientes notificados com a coqueluche no Nordeste brasileiro 

no período de 2008 a 2019, na qual está descrita na tabela 2. 

 

Tabela 2. Faixa etária dos acometidos com a coqueluche em 

relação ao gênero de acordo com as notificações dos anos de 

2008 a 2019. 
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Idade 

Sexo 

masculino 

Sexo 

feminino 

Sexo 

ignorado 

Total de 

casos por 

ano e sexo 

N % N % N % N % 

Ignorado/Branco 3 0,1 13 0,3 - - 16 0,2 

< 1 ano 2137 65,6 2426 58,6 5 100 4568 61,7 

1 - 4 anos 453 13,85 595 14,4 - - 1048 14,2 

5 - 9 anos 289 8,8 344 8,3 - - 633 8,6 

10 - 14 anos 155 4,8 198 4,8 - - 353 4,7 

15 - 19 anos 48 1,5 100 2,4 - - 148 2 

20 - 39 anos 129 3,9 341 8,2 - - 470 6,3 

40 - 59 anos 36 1,1 104 2,5 - - 140 1,8 

60 - 64 anos 3 0,1 9 0,22 - - 12 0,17 

65 - 69 anos 4 0,12 5 0,13 - - 9 0,13 

70 - 79 anos 1 0,03 4 0,1 - - 5 0,1 

80 anos ou mais 3 0,1 2 0,05 - - 5 0,1 

Total 3261 100 4087 100 5 100 7407 100 

N: número de casos; %: porcentagem dos acometidos por coqueluche; -: 

ausência de número de casos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 O sexo com maior número de pacientes acometidos com 

a coqueluche foi o sexo feminino, correspondendo a 55,2% dos 

casos totais, enquanto o sexo masculino, correspondeu a 

44,8%, e a  faixa etária com maior número de casos registrados 

foi inferior a um ano de idade, correspondendo a 61,7% dos 

casos, seguido de crianças com idade entre 1 a 4 anos, com 

14,2%, e com idade entre 5 a 9 anos, com 8,6%. 15,3% dos 

casos registrados variaram entre pacientes com 10 a 80 anos 

ou mais e 0,2% estava sem a informação da idade.  

No estudo realizado por Silva et al., (2017), o sexo 

feminino também aparece com o maior número da notificação 

da coqueluche, apesar de não haver diferença significativa com 

relação ao sexo masculino, e a idade de incidência da doença 

ocorreu em pacientes com idade inferior a um ano de idade. 
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Entre os anos de 2010 a 2014, o maior número de 

notificações da doença no Brasil ocorreu por parte de pacientes 

do sexo feminino, porém a bactéria B. pertussis não possui 

predileção por sexo, no entanto a diferença entre o número de 

registros entre pacientes do sexo masculino e feminino é 

pequena e esperada, principalmente, devido a uma vigilância 

maior em mulheres durante a gestação, devido a transmissão 

da doença para o bebê (CASTRO; MILAGRES, 2017). 

Quando acomete gestante, a coqueluche pode ser 

transmitida para o bebê, aumentando os casos de coqueluche 

em crianças com idade inferior a um ano e como forma de 

controle, em 2013, o Ministério da Saúde acrescentou a vacina 

inativada DTP acelular no calendário de vacinas durante o 

período gestacional, recomendando-se a administração na 

vigésima semana de gestação (OLIVEIRA et al., 2018). 

 O descumprimento com o calendário de vacinas 

gestacional implica com a desproteção dos recém-nascidos, 

visto que recebem a imunização natural passiva por via 

placentária e pelo aleitamento materno, comprometendo a 

saúde do bebê, devendo haver conscientização por parte dos 

pais com relação à saúde do filho (CASTRO; MILAGRES, 

2017). 

Por tanto, os indivíduos mais propensos a serem 

infectados pelo B. pertussis, são os indivíduos que não 

receberam ou receberam incompleto o esquema de vacinação, 

concentrando-se em crianças com menos de um ano de idade 

(MEDEIROS et al., 2017). 

 Com relação a etnia dos pacientes diagnosticados com 

coqueluche, o número de notificações está descrito na tabela 3. 
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Tabela 3. Etnia dos pacientes acometidos com coqueluche no 

período de 2008 a 2019. 

Etnia 
Quantidade de casos 

N % 

Branca 1657 22,4 

Preta 263 3,5 

Amarela 36 0,5 

Parda 4071 55 

Indígena 28 0,4 

Ignorado/branco 1352 18,2 

Total 7407 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

  

 A etnia parda correspondeu ao maior número de casos 

registrados de coqueluche na região do Nordeste do Brasil, 

compreendendo 55% dos registros. Corroborando com os 

resultados, no estudo epidemiológico realizado no Norte 

brasileiro, foram registrados 1378 casos de coqueluche, na qual 

64,65% dos casos corresponderam a etnia parda (PACHECO 

et al., 2019). 

 O número elevado da doença em indivíduos pardos pode 

ser justificado devido a população Norte e Nordeste ser parda, 

estando também, essa etnia associada a baixa escolaridade e 

menor acesso as informações sobre a importância da vacina e 

baixo acesso a atendimento ambulatorial e hospitalar 

(ROSENFELD et al., 2019). 

 Com isso, foi analisada a relação entre a escolaridade 

dos pacientes com a coqueluche, durante o período de 2008 a 

2019, na qual está detalhada na tabela 4. Foi definida como 

baixa escolaridade, os indivíduos que possuíssem o ensino 

fundamental incompleto ou completo, como média 

escolaridade, indivíduos com o ensino médio incompleto ou 
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completo e como alta escolaridade, indivíduos com o ensino 

superior incompleto ou completo (BEDÊ, 2015). 

 

Tabela 4. Escolaridade dos pacientes notificados com 

coqueluche no período de 2008 a 2019. 

Escolaridade 
Quantidade de casos 

N % 

Não se aplica* 5873 79,3 

Analfabeto 17 0,3 

Ignorado/Branco 692 9,3 

Baixa escolaridade** 530 7,1 

Média escolaridade*** 197 2,6 

Alta escolaridade**** 98 1,4 

Total 7407 100 

*Indivíduos cuja a idade é insuficiente; **ensino fundamental incompleto ou 

completo; ***ensino médio incompleto ou completo; ****ensino superior 

incompleto ou completo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 O alto número de casos de coqueluche em pacientes 

cuja a escolaridade não se aplica porque a idade é insuficiente, 

ocorre devido a ausência de vacinas em gestantes, na qual não 

há a produção de anticorpos para ser transferidos ao feto e 

garantir imunização durante os primeiros meses de vida 

(MACHADO; PASSOS, 2019). 

 A ocorrência da coqueluche reflete que a baixa 

escolaridade está associada com a ausência de informações 

acerca dos esquemas de vacinação em comunidades com 

baixo acesso à rede de serviços de saúde, além da ausência de 

revisão da carteira de vacinação com dez anos após 

administrada a última dose, como também, com a baixa 

sensibilidade da rede de serviços de saúde no diagnóstico da 

doença (MEDEIROS et al., 2017; LEITE et al., 2018).  
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 Na tabela 5 estão as metodologias que foram utilizadas 

para confirmar os casos de coqueluche no Nordeste brasileiro 

no período entre 2008 a 2019. 

 

Tabela 5. Diagnósticos utilizados para a confirmação da 

coqueluche nos anos de 2008 a 2019. 

Diagnóstico 
Quantidade de casos 

N % 

Ignorado/branco 103 1,4 

Em investigação 4790 64,7 

Laboratorial 1297 17,5 

Clínico-epidemiológico 1217 16,4 

Total 7407 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

  

 Os casos de diagnóstico em investigação foram 

majoritários diante do diagnóstico laboratorial e clínico-

epidemiológico, apesar da introdução de técnicas 

biomoleulares para o diagnóstico nos últimos anos. Na literatura 

é relatada a dificuldade para o diagnóstico confirmatório da 

coqueluche, principalmente na região Norte devido a existência 

de poucos laboratórios especializados para realizar os testes 

necessários, confirmando efetivamente, apenas um terço dos 

casos de coqueluche, no período de 2012 a 2015 nesta região, 

podendo também, ocorrer devido ao desinteresse comercial 

para a fabricação e distribuição de testes (DIAS et al., 2017). 

O diagnóstico específico confirma a suspeita da 

coqueluche, e é feito a partir do isolamento do microrganismo 

em cultura de secreção nasofaríngea e pela técnica PCR, o 

diagnóstico clínico-epidemiológico é feito a partir da 

caracterização após o indivíduo ter tido contato com pacientes 

diagnosticados laboratorialmente com a coqueluche, durante o 
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período catarral até 21 dias após o início da fase mais 

infectante, que é a tosse paroxística (MEDEIROS et al., 2017). 

 A cultura de secreção possui alta especificidade para 

diagnosticar a coqueluche, e a imunofluorescência, sorologia, 

PCR e PCR em tempo real auxiliam no diagnóstico laboratorial 

da doença. O diagnóstico clínico parte da compatibilidade do 

quadro clínico do paciente com os sinais e sintomas específicos 

da coqueluche, que são pacientes com tosse seca sem outra 

causa aparente, com duração de um período mínimo de duas 

semanas, além de tosse paroxística, guincho inspiratório e/ou 

vômito pós-tosse (CASTRO; MILAGRES, 2017). 

 No entanto, deve haver o reforço da implementação da 

coqueluche por parte dos profissionais da saúde, nos 

diagnósticos de tosse prolongada, para poder tratar 

precocemente os infectados pela bactéria B. pertussis e adotar 

medidas de controles que possam impedir a disseminação e o 

agravamento da doença (SANTOS; MEDEIROS, 2015). 

Por fim, foi possível analisar o desfecho clínico da 

coqueluche durante os anos de 2008 a 2019, conforme 

visualizado na tabela 6. 

 

Tabela 6. Desfecho clínico da coqueluche durante os anos de 

2008 a 2019. 

Desfecho clínico 
Quantidade de casos 

N % 

Ignorado/branco 564 7,6 

Cura 6714 90,6 

Óbito Por Coqueluche 86 1,2 

Óbito Por Outra Causa 43 0,6 

Total 7407 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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 De acordo com o número de registros de coqueluche no 

período de 2008 a 2019 no Nordeste, a cura correspondeu a 

90,6% e a taxa de letalidade da foi de 1,2%. O mesmo foi 

observado no período de 2012 a 2015 na região Norte, em que 

a cura correspondeu a 90,85% e a taxa de letalidade 1,96%, na 

qual a coqueluche ainda continua ocorrendo entre os mais 

jovens nessa região, necessitando desenvolver estratégias 

específicas para implementar uma cobertura vacinal mais 

ampla e aperfeiçoar o diagnóstico precoce da doença (DIAS et 

al., 2017).  

Ao ser notificado o óbito de pacientes com coqueluche, 

a região Centro-Oeste foi a que menos registrou mortes de 

filhos geradas por mães adolescentes. O grau de instrução 

materna está associado com a evolução ao óbito do filho, de tal 

forma que foi possível observar que a ocorrência é maior em 

mães com menos de sete anos de estudo, demonstrando que 

a falta de investimento na educação em áreas com maior 

vulnerabilidade social compactua com a mortalidade infantil 

devido à ausência de informação, e a vacina ainda é o agente 

de prevenção contra a coqueluche (VIEIRA; GIOTTO, 2019). 

Nos últimos anos a mortalidade em pacientes com 

menos de um ano de idade vem diminuindo quando comparado 

com os anos anteriores, sendo a vacinação na primeira infância, 

a responsável pela diminuição da incidência, apesar de da 

coqueluche ainda continuar sendo um problema de saúde 

pública (SANTOS; MEDEIROS, 2015). 

O aumento da expectativa de vida, a erradicação de 

doenças e a melhoria socioeconômica tiveram impactos na 

saúde coletiva graças à vacinação, que apresenta custo-

benefício efetivo e eficiente na saúde pública (SILVA et al., 

2019).  
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 No entanto, apesar dos dados utilizados para este estudo 

epidemiológico terem sidos dados secundários, de tal forma 

que limita-se as informações impedindo de explorar melhor a 

população analisada, foi possível retratar o perfil do Nordeste 

brasileiro com relação a coqueluche, visto que é o primeiro 

estudo que aborda os nove estados do Nordeste em conjunto, 

podendo ser o ponto de partida para estudos futuros que 

apresentem esta região como a mesma temática. 

 

CONCLUSÕES  

 

Na região do Nordeste brasileiro, o estado com maior 

número de casos de coqueluche notificados, nos anos de 2008 

a 2019, foi Pernambuco, seguido do estado da Bahia e Piauí, e 

o ano com maior número de ocorrências foi 2014. 

O perfil epidemiológico dos acometidos foram bebês com 

menos de um ano de idade, do sexo feminino, pardas, cujo grau 

de instrução não se aplica. Foi possível obter a cura em 90,6% 

dos casos de coqueluche e a taxa de letalidade foi de 1,2%. 

 No entanto, deve-se levar em consideração que a 

maioria dos acometidos de coqueluche não começaram ou não 

concluíram o esquema de vacinação, devendo informar a 

importância da administração de vacinas por parte do 

profissional da saúde à população em geral, e principalmente 

às gestantes, além de ampliar a cobertura vacinal e melhorar o 

diagnóstico precoce da coqueluche. 
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RESUMO: A encefalite viral é responsável por forte impacto na 
saúde pública entre as doenças neurológicas, com a 
necessidade de muitas hospitalizações. O objetivo do trabalho 
foi descrever o perfil de morbimortalidade hospitalar por 
Encefalite Viral no Brasil, entre 2010 e 2014. Desenvolveu-se 
um estudo epidemiológico, do tipo Ecológico, descritivo, 
exploratório, com dados secundários provenientes do Sistema 
de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. No 
que tange à morbidade hospitalar, o Brasil apresentou uma taxa 
média de internamentos de 0,75 por 100.00 habitantes, com 
uma variação percentual de 48,31%. Os internamentos foram 
mais prevalentes no sexo masculino, indivídios de cor parda, no 
setor público, em regime de urgência, com idade superior a 80 
anos. A média de permanência hospitalar mostrou-se em 
pequena ascenção de mais de oito porcento no cenário 
nacional. Pacientes do sexo masculino, de cor preta, internados 
no setor público, em regime eletivo e entre 60 e 69 anos tiveram 
as maiores taxas de permanência. Quanto à mortalidade 
hospitalar, o Brasil apresentou 5,78 mortes por cada 100 
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internamentos. Nas variáveis sociodemográficas, o sexo 
masculino, pacientes de cor amarela, independente do regime, 
em caráter urgente e a partir de 70 anos apresentaram as 
maiores taxas de mortalidade. Confirmou-se a hipótese do 
estudo de que as internações por esta causa cresceram no 
Brasil durante o período.  
Palavras-chave: Encefalite Viral. Perfil de Saúde. 

Hospitalização. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Encefalite Viral (EV) é uma síndrome clínica comum no 

atendimento ao paciente neurológico com doença infecciosa. 

Se caracteriza pela associação entre a mudança do estado 

mental e outros sinais e sintomas como a febre, alterações dos 

exames complementares, déficits neurológicos (TYLER, 2018). 

A apresentação clássica inclui a cefaleia, febre e estado mental 

alterado (ARYEE; THWAITES, 2015). 

 Dados norte americados apontam uma incidência anual 

de 1:100.000 habitantes, sendo 60% de etiologia viral. Elas são 

mais frequentes como complicações de quadros viróticos 

comuns, como a infecção por Herpes Vírus ou Vírus do Oeste 

do Nilo, mas também podem ocorrer a partir de formas menos 

comuns como do vírus da Dengue (VENKATESAN; MURPHY, 

2018). 

 Na população norte-americana a encefalite viral é 

apontada como causa de uma quantidade anual de 7,3 

hospitalizações por 100.000 habitantes, com os internamentos 

concentrando-se em extremos de idade: menores de um ano e 

idosos acima de 65 anos. A resposta do organismo a estes 

casos é mediada pelo sistema imune nas suas porções inata, 

associada a resposta imune celular (SHIVES; TYLER; 

BECKHAM, 2017). 
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 Esta morbidade exige elevados recursos do sistema de 

saúde para o seu diagnóstico e manejo. Exames laboratoriais 

gerais, e alguns específicos como a Reação em Cadeia de 

Polimerase (PCR), além de exames de imagens complexos 

como a Ressonância Nuclear Magnética. A eletroencefalografia 

pode ser associada e indicar anormalidades na transmissão 

sináptica elétrica do encéfalo. Para o tratamento estes 

pacientes exigem a disponibilização de unidades complexas, 

devdo à necessidade de monitorização intensiva e cuidados de 

suporte com oxigenação suplementar, proteção de via aérea, 

suporte circulatório, entre outras medidas que garantam o 

suporte e manutenção da vida. O tratamento com antivirais 

pode se estender por períodos que variam desde três semanas 

até três meses (TYLER, 2018). 

 Neste sentido, levantar as taxas de hospitalizações por 

Encefalite Viral no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

pode auxilar no planejamento da distribuição dos recursos para 

o tratamento desta condição, bem como, fomentar ações de 

prevenção deste agravo. Considerando as disparidades 

socioeconômicas, demográficas e culturais entre as regiões 

brasileiras, é primordial realizar a investigação a partir destes 

agredados populacionais, haja vista que esses aspectos 

influenciam na estrutura epidemiológica, bem como nas curvas 

de incidência e prevalência. Partindo deste cenário, as elevadas 

taxas de hospitalização registradas na literatura, os custos 

elevados em virtude do tratatamento de alta complexidade, o 

acometimento de faixas etárias extremas e vulneráveis, bem 

como a gravidade das sequelas atreladas a esta morbidade 

justifica-se este estudo. 

A pergunta de partida para este estudo foi: qual o perfil 

de morbimortalidade hospitalar por Encefalite Viral nas 
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macrorregiões brasileiras, no período de 2010 a 2014? As 

hipóteses levantadas foram de que há uma tendência nacional 

de queda da morbidade por Encefalite Viral, com uma 

distribuição não uniforme entre as macrorregiões, e que a taxa 

de mortalidade encontra-se instável. 

 Assim, esta pesquisa apresentou como objetivo geral 

descrever o perfil de morbimortalidade hospitalar por Encefalite 

Viral no Brasile entre 2010 e 2014. Foram objetivos específicos 

(i) caracterizar a faixa etária, macrorregião, sexo, caráter e 

regime de atendimento com mais hospitalizações; (ii) descrever 

o tempo médio de hospitalização entre as macrorregiões; (iii) 

analisar a relação entre faixa etária e sexo.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Esta pesquisa é classificada como um estudo do tipo 

epidemiológico, ecológico, descritivo, exploratório, transversal. 

Os dados em questão estão registrados no Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), hospedado no 

site do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 

(http://datasus.saude.gov.br). Por tratar-se de dados que não 

foram coletados diretamente pelos pesquisadores responsáveis 

por esta pesquisa, mas sim pelas instituições hospitalares 

componentes do Sistema Único de Saúde, estes dados são 

classificados como secundários (VIEIRA; HOSSNE, 2015). 

O período delimitado entre 2010 e 2014 se deu em 

virtude de que são os últimos cinco anos com dados 

consolidados no Sistema de Informações Hospitalares no 

momento da realização da coleta de dados. As informações 

referentes ao período a partir de janeiro de 2015 encontravam-

se sujeitas à retificação. 
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A população do estudo foi definida como a população 

brasileira residente nas Unidades Federativas e Distrito Federal 

no período analisado. No Censo de 2010, o Brasil possuia 

190.732.694, distribuídos 80.353.724 no Sudeste (SE), 

15.865.678 no Norte (N), 53.078.137 no Nordeste (NE), 

27.384.815 no Sul (S) e 14.050.340 no Centro-oeste (CO) 

(IBGE, 2010). A amostra foi constituída pelos pacientes 

hospitalizados por encefalite viral nas macrorregiões brasileiras, 

no período analisado, pelo Sistema Único de Saúde, sem 

restrições etárias ou de sexo. 

Foram analizadas as variáveis número de 

hospitalizações, taxa proporcional de hospitalizações por 

100.000 habitantes, taxa de mortalidade hospitalar, tempo 

médio de permanência hospitalar, sexo, faixa etária, caráter da 

hospitalização, regime de atendimento. Selecionou-se a origem 

dos dados por local de residência, pois ao definir um estudo de 

prevalência de doença infecciosa é mais importante o local 

onde o paciente contraiu o agente etiológico do que o local onde 

realizou o tratamento, peculiaridade que seria importante numa 

análise de custos, haja vista que os pacientes podem ser 

transferidos para os maiores centros, em virtude da 

necessidade de maior complexidade. 

A taxa proporcional de hospitalizações foi calculada a 

partir do número de internamentos em uma região num espaço 

temporal delimitado, dividido pela população residente 

correspondente naquela unidade espaço-temporal, multiplicado 

por 100.000. A população residente foi coletada no site do 

Departamento de Informática do SUS, na seção de informações 

demográficas e socioeconômicas. 

A taxa de mortalidade hospitalar foi calculada no próprio 

Sistema de Informações Hospitalares (SIH), a partir do 
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quociente entre o número de mortes intra-hospitalares pelo 

número de internamentos multiplicado por 100. O tempo médio 

de permanência hospitalar também é fornecido pelo SIH, sendo 

calculado pela soma do tempo de permanência hospitalar dos 

pacientes incluídos na seleção dividido pelo número de 

internações. 

Sexo, faixa etária, caráter da hospitalização, regime de 

atendimento foram analisados tanto pela morbidade hospitalar 

quanto pela mortalidade. 

Os dados das séries temporais foram tratados com 

estatística descritiva, utilizando-se média (medida de tendência 

central) e mediana (medida de dispersão), além de submetidas 

à variação percentual (quociente entre a diferença do valor final 

e inicial de uma série, sobre o valor inicial). Esta análise ocorreu 

no âmbito do software Microsoft Office Excel 2013®, sendo que 

os dados foram coletados no SIH com auxílio do software Tab 

para Windows, presente na plataforma do DATASUS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período analisado foram registradas no país 7402 

hospitalizações por Encefalite Viral, uma média de 1480,4 ao 

ano. Os extremos mínimo e máximo da série temporal 

ocorreram, respectivamente, em 2010 e 2014, com um 

incremento no quantitativo nacional em 50,3%. Dentre as 

macrorregiões brasileiras, houve redução nos internamentos 

apenas no Sudeste (-14,7%). Em contraste, o Nordeste teve um 

aumento de 330,4% ao longo dos cinco anos, obtendo o final 

da série a maior média (𝑥̅̅̅ = 428,4). Em 2010, a região ocupava 

apenas a terceira colocação em número de internamentos, 

enquanto em 2014 era a primeira colocada, com quase o dobro 
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das institucionalizações do Sudeste que ocupava a segunda 

colocação. Com um desvio padrão de 26,3, a região Sul 

mostrou o conjunto de dados mais coeso entre as 

macrorregiões, com uma variação percentual de 7,0%, que 

apenas não foi menor que a variação do Norte (6,0%) (Tabela 

1). 

 

Tabela 1. Distribuição das Hospitalizações por Encefalite Viral 

nas macrorregiões – Brasil – 2010-2014. 

Ano 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

2010 100 194 558 313 87 1252 

2011 109 227 486 338 102 1262 

2012 188 281 464 298 104 1335 

2013 101 605 446 367 152 1671 

2014 106 835 476 335 130 1882 

Total 604 2142 2430 1651 575 7402 

Média 120,8 428,4 486 330,2 115 1480,4 

DP 37,7 280,1 42,9 26,3 25,8 282,2 

VP 6,0 330,4 -14,7 7,0 49,4 50,3 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

DP: Desvio Padrão. VP: Variação Percentual. 

 

O seguimento de pacientes hospitalizados no Norte da 

Índia entre 2011 e 2012 revelou um total de 1.578 casos 

diagnosticados laboratorialmente. As principais etiologias foram 

o Vírus da Encefalite Japonesa, Vírus da Dengue e Herpes 

Vírus (JAIN et al., 2014). Na Índia, o estudo laboratorial de 100 

crianças com idades de até 16 anos com provável encefalite 

viral revelou provável diagnóstico em 73 dos pacientes. Herpes 

Vírus tipo 1, Adenovírus e parvovírus foram os três agentes 
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mais identificados. Na tomografia computadorizada, os 

achados mais comuns foram as hipodensidades no lobo frontal-

parietal e edema cerebral (KUMAR et al., 2017). 

O influenza vírus também pode estar relacionado ao 

surgimento de casos nos Brasil. As complicações clínicas 

extrapulmonares da gripe mais descritas em revisão de 

literatura foram a miocardite viral e a encefalite viral (SELLERS 

et al., 2017). 

Embora pequena, a contribuição do vírus da Dengue no 

cenário da Encefalite Viral brasileira torna-se importante em 

vista da endemicidade. No Centro-Oeste, um estudo apontou 

evolução de 2% dos casos de Dengue para Encefalite, 

enquanto 1% para Meningoencefalite (TASSARA et al., 2017). 

Outro arbovírus, o da Chikungunya, também teve casos 

relatados no Brasil associados à síndrome de Encefalite Aguda 

(PEREIRA et al., 2017). Na literatura, o registro da predileção 

do Chikungunya vírus é por pacientes lactentes e idosos 

(CERNY et al., 2017). 

Nordeste e Centro-Oeste tiveram as maiores taxas 

médias de internamentos no período, com 0,78 por cem mil 

habitantes. Sudeste e Norte apresentaram reduções, enquanto 

o Norte manteve-se praticamente estável, com uma variação  

pouco superior a 1%. Assim como no total de internamentos, a 

taxa nordestina também triplicou no período estudado. Com 

0,06 de desvio padrão, os dados do Sudeste mostraram-se 

mais coesos (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Taxa de Internamentos proporcionais por Encefalite 

Viral por 100.000 habitantes nas macrorregiões – Brasil – 2010-

2014. 

Ano Macrorregiões Total 
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N NE SE S CO 

2010 0,63 0,37 0,69 1,14 0,62 0,66 

2011 0,68 0,42 0,60 1,23 0,72 0,66 

2012 1,15 0,52 0,57 1,07 0,72 0,69 

2013 0,59 1,08 0,53 1,27 1,01 0,83 

2014 0,61 1,49 0,56 1,15 0,85 0,93 

Média 0,73 0,78 0,59 1,17 0,78 0,75 

DP 0,24 0,49 0,06 0,08 0,15 0,12 

VP -2,57 306,60 -19,47 1,01 37,95 41,38 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

DP: Desvio Padrão. VP: Variação Percentual. 

 

De um modo geral, a literatura aponta as taxas de 

encefalite viral mais altas entre as crianças, variando de 3 a 30 

casos por 100.000 habitantes, de todas as idades anualmente, 

dependendo da localização dos estudos epidemiológicos 

(BALE, 2015). 

O sexo masculino foi mais hospitalizado no cenário geral 

(1,17:1), quanto em todas as macrorregiões. Centro-Oeste 

(1,33:1) e Sudeste (1,22:1) tiveram maiores disparidades entre 

os sexos que o cenário geral. As internações em que a variável 

cor/raça foi negligenciada no preenchimento foi maioria em 

todas as macrorregiões e no cenário geral. Excluídos estes 

casos, Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram mais 

internações entre os declarados pardos, enquanto Sudeste e 

Sul tiveram mais brancos. Não houve registros de 

autodeclarados amarelos na região Norte (Tabela 3). 

Apenas no Sul os internamentos no setor privado 

superaram os públicos, com 0,33 para cada internação privada. 

O Nordeste também destacou-se neste quesito com maior 

disparidade registrada no período: mais de dez hospitalizações 
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públicas para cada caso no setor privado. No cenário geral, a 

disparidade foi menor 1,64:1. Os atendimentos em regime de 

urgência foram superiores em todas as regiões, apresentado no 

cenário brasileiro 19,62 casos para cada internação eletiva. O 

perfil brasileiro etário se constituiu com concentração de casos 

nos pacientes entre um e dez anos, e o menor contigente nos 

maiores de 80 anos. 

 

Tabela 3. Distribuição dos internamentos por Encefalite Viral 

por características sociodemográficas – Brasil – 2010-2014. 

Variável 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

Total 604 2142 2430 1651 575 7402 

Sexo 

Masculino 315 1117 1335 890 328 3985 

Feminino 289 1025 1095 761 247 3417 

M:F 1,09 1,09 1,22 1,17 1,33 1,17 

Cor/raça 

Branca 18 63 958 1015 82 2136 

Preta 2 21 89 46 4 162 

Parda 252 1293 608 63 141 2357 

Amarela 0 11 15 7 2 35 

Indígena 3 1 2 7 2 15 

Sem informação 329 753 758 513 344 2697 

Regime 

Público 441 1953 1384 413 408 4599 

Privado 163 189 1046 1238 167 2803 

Pub:Pri 2,71 10,33 1,32 0,33 2,44 1,64 

Caráter do atendimento 

Eletivo 83 75 125 63 13 359 

Urgência 521 2067 2305 1588 562 7043 

U:E 6,28 27,56 18,44 25,21 43,23 19,62 
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Faixa Etária (anos) 

< 1 52 99 178 131 34 494 

1 a 4 109 251 401 232 104 1097 

5 a 9 103 248 329 221 89 990 

10 a 14 63 235 269 154 54 775 

15 a 19 41 143 150 111 41 486 

20 a 29 75 255 268 176 57 831 

30 a 39 64 275 244 193 71 847 

40 a 49 36 231 236 178 52 733 

50 a 59 34 170 132 120 36 492 

60 a 69 18 128 136 73 20 375 

70 a 79 4 66 60 44 13 187 

80 e mais 5 41 27 18 4 95 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

 

Em crianças, uma revisão sistemática Cochrane apontou 

eficácia como adjuvante para o tratamento com imunoglobulina 

intravenosa em casos de Encefalite Viral, principalmente no tipo 

clínico Encefalite Japonese, mas a evidência sumarizada foi 

considerada baixa, sendo recomendada muita cautela na 

generalização (IRO et al., 2017). 

Na China, a etiologia Viral foi confirmada em mais de 

52% dos casos de Síndrome de Encefalite Aguda em crianças 

num estudo multicêntrico prospectivo, com o enterovírus sendo 

o mais comum (AI et al., 2017). Ainda que haja a imunização 

como método preventivo, este grupo de vírus ainda é associado 

a quadros de encefalite, principalmente no público infanto-

juvenil (RUDOLPH; SCHROTEN; TENENBAUM, 2016). 

A média de permanência hospitalar evoluiu durante o 

período no cenário global (8,65%). O valor é muito influenciado 

pelo aumento de 19,44% observado na região Sudeste e nesta 
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variável. Norte, Sul e Centro-Oeste apresentaram redução no 

período de institucionalização dos pacientes. O Nordeste 

apresentou a maior média de permanência na série, com 11,84 

dias. A amostra mais coesa foi no cenário geral com desvio 

padrão de 0,46 (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Média de permanência hospitalar, em dias, por 

Encefalite Viral distribuida pelas macrorregiões – Brasil – 2010-

2014. 

Ano 
Macrorregiões 

Total 
N NE SE S CO 

2010 9,3 11,4 10,8 9,7 9,5 10,4 

2011 11,5 12,3 11,8 8,6 8,3 10,7 

2012 8,3 12,6 11,5 10,3 9,9 10,9 

2013 8,9 10,8 11,1 8,4 8,8 10,1 

2014 7,4 12,1 12,9 9,0 8,9 11,3 

Total 9,0 11,7 11,6 9,1 9,0 10,7 

Média 9,08 11,84 11,62 9,20 9,08 10,68 

DP 1,53 0,73 0,81 0,79 0,63 0,46 

VP -20,43 6,14 19,44 -7,22 -6,32 8,65 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

DP: Desvio Padrão. VP: Variação Percentual. 

 

No que tange a distribuição da média de permanência 

hospitalar nas variáveis sociodemográficas, o tempo masculino 

foi ligeiramente maior no cenário geral e em quatro das 

macrorregiões; apenas na região Norte as mulheres 

permaneceram mais tempo institucionalizadas (Tabela 5). 

Quanto a cor/raça, mesmo sem casos na região Norte a 

cor amarela teve permanência de aproximadamente 12 dias, a 

maior neste quesito. O menor tempo se deu entre os indígenas, 
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com permanência de 6,4 dias. o setor público, pacientes com 

idade entre 60 e 69 anos, e os atendimentos de emergência 

tiveram maiores permanências. 

 

Tabela 5. Distribuição da média de permanência hospitalar, em 

dias, por Encefalite Viral por características sociodemográficas 

– Brasil – 2010-2014. 

Variável 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

Total 9,0 11,7 11,6 9,1 9,0 10,7 

Sexo 

Masculino 8,8 12,0 12,2 9,4 9,1 11,0 

Feminino 9,2 11,5 11,0 8,9 9,0 10,4 

Cor/raça  

Branca 6,9 9,8 10,8 10,1 9,3 10,4 

Preta 2,5 21,0 13,3 11,1 4,8 13,4 

Parda 9,8 11,3 12,0 12,5 8,0 11,1 

Amarela # 10,5 15,8 5,3 14,0 11,9 

Indígena 10,7 4,0 13,5 4,3 1,5 6,4 

Sem informação 8,6 12,5 12,0 6,7 9,5 10,4 

Regime 

Público 9,5 12,0 12,7 12,7 10,3 11,9 

Privado 7,6 9,4 10,2 7,9 6,1 8,8 

Caráter  

Eletivo 10,9 21,0 16,5 11,8 9,8 15,1 

Urgência 8,7 11,4 11,4 9,0 9,0 10,5 

Faixa Etária (anos)  

< 1 7,7 13,8 11,5 10,4 9,8 11,1 

1 a 4 8,2 11,8 11 9 9,3 10,3 

5 a 9 8,6 13,2 10,2 6,8 7,2 9,7 

10 a 14 8,6 11,2 10,2 5,6 8,1 9,3 

15 a 19 9 11,3 10,7 8,1 9 10,0 
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20 a 29 10,7 11,2 10,6 8,4 7,9 10,1 

30 a 39 9,3 10,6 11 10,1 10,7 10,5 

40 a 49 10,6 11,3 12,9 11,1 11,7 11,8 

50 a 59 9,1 13,3 14,8 10,7 10,6 12,6 

60 a 69 11,8 11,6 15,6 13,8 8,7 13,3 

70 a 79 5,8 11,2 18,3 11,5 5,5 13,0 

80 e mais 7,2 10,9 12,9 10,8 3,5 10,9 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

#: Dado numérico não disponível. 

 

  A permanência hospitalar mostrou-se em valores 

próximos ao tempo indicado na literatura para o tratamento 

endovenoso com os antivirais, em média dez dias. 

Posteriormente, dependendo da etiologia e do esquema de 

tratamento prescrito o tratamento pode ser prolongado para 14, 

21 dias, e até três meses (TYLER, 2018). 

  A encefalite viral e outras infecções do sistema nervoso 

central estão associadas com estado convulsivo epiléptico 

refratário. Além disso, a ventilação mecânica que pode ser 

associada no suporte de manutenção ao paciente também pode 

provocar este estado convulsivo (VOOTURI et al., 2014). 

O pico de mortalidade foi registrado em 2010 no 

Nordeste com 12,37 mortos para cada 100 internados. Com 

2,63, o valor mínimo foi registrado no Centro-Oeste em 2013. 

Apenas o Sudeste teve incremento na mortalidade hospitalar 

com mais de 68%. No cenário brasileiro, a taxa média foi de 

5,78, com desvio padrão de 0,68 (amostra mais homogênea) e 

queda de aproximadamente 18% na série estudada. Também 

o Nordeste apresentou a maior média (7,93) e não foi a 

macrorregião com mais mortos apenas em 2013, quando foi 

superada por Sudeste e Sul. Em contraste, o Nordeste 
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apresentou a maior redução no período, com variação 

percentual de -62,25% (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Taxa de Mortalidade Hospitalar por Encefalite Viral 

padronizada por 100 internamentos nas macrorregiões – Brasil 

– 2010-2014. 

Ano 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

2010 4,00 12,37 4,48 7,67 5,75 6,55 

2011 4,59 9,25 8,23 4,44 2,94 6,66 

2012 4,26 6,41 5,82 4,03 7,69 5,47 

2013 4,95 6,94 5,16 3,81 2,63 5,27 

2014 2,83 4,67 7,56 5,07 4,62 5,37 

Total 4,14 6,72 6,21 4,97 4,52 5,78 

Média 4,13 7,93 6,25 5,00 4,73 5,86 

DP 0,81 2,97 1,59 1,57 2,09 0,68 

VP -29,25 -62,25 68,75 -33,90 -19,65 -18,02 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

DP: Desvio Padrão. VP: Variação Percentual. 

 

No cenário brasileiro e nas macrorregiões, à exceção da 

região Norte, a taxa de mortalidade mostrou-se maior entre os 

homens. Amarelos e indígenas tiveram mais óbitos no geral. 

Nas região Norte, os autodeclarados de cor preta/negra 

apresentaram mortalidade de 50,00 casos para cada 100 

internamentos, o maior registrado (Tabela 7). 

Quando analisada a mortalidade brasileira, não houve 

diferença entre o regime de atendimento público ou privado. No 

Norte, Sul e Centro-Oeste a mortalidade foi maior no setor 

público. Apenas na região Sul os internamentos eletivos tiveram 

mais óbitos, comparados aos urgentes. Nas demais regiões e 
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no cenário brasileiro os pacientes com potencial risco à vida, 

atendidos em regime de urgência, apresentaram mortalidade 

superior. A mortalidade hospitalar teve aumento sensível a 

partir dos 20 anos de idade, com maior taxa registrada entre os 

70 e 79 anos. 

 

Tabela 7. Distribuição da taxa de mortalidade por encefalite 

viral por características sociodemográficas – Brasil – 2010-

2014. 

Variável 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

Total 4,14 6,72 6,21 4,97 4,52 5,78 

Sexo 

Masculino 3,17 7,88 6,89 5,51 6,10 6,50 

Feminino 5,19 5,46 5,39 4,34 2,43 4,95 

Cor/Raça  

Branca 0,00 11,11 5,43 6,01 6,10 5,85 

Preta 50,00 0,00 10,11 4,35 0,00 7,41 

Parda 4,76 5,57 6,41 4,76 4,96 5,64 

Amarela # 0,00 20,00 28,57 0,00 14,29 

Indígena 33,33 0,00 0,00 14,29 0,00 13,33 

Sem informação 3,34 8,63 6,33 2,53 4,07 5,60 

Regime 

Público 5,44 6,55 5,2 5,57 4,66 5,78 

Privado 0,61 8,47 7,55 4,77 4,19 5,78 

Caráter 

Eletivo 2,41 0,00 3,20 6,35 0,00 2,79 

Urgência 4,41 6,97 6,38 4,91 4,63 5,93 

Faixa etária (anos) 

< 1 0,00 10,10 2,81 0,76 2,94 3,44 

1 a 4 3,67 5,98 2,49 1,29 1,92 3,10 

5 a 9 3,88 4,03 4,26 0,45 4,49 3,33 
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10 a 14 3,17 5,11 1,49 1,95 3,70 2,97 

15 a 19 4,88 2,80 5,33 0,90 4,88 3,50 

20 a 29 6,67 6,27 6,72 8,52 10,53 7,22 

30 a 39 4,69 9,09 9,43 7,77 5,63 8,26 

40 a 49 5,56 7,79 11,86 8,43 1,92 8,73 

50 a 59 8,82 9,41 8,33 10,83 5,56 9,15 

60 a 69 0,00 6,25 11,76 9,59 5,00 8,53 

70 a 79 0,00 9,09 16,67 11,36 7,69 11,76 

80 e mais 0,00 9,76 14,81 16,67 0,00 11,58 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

#: Dado numérico não disponível. 

 

  Entre crianças espanholas com média de cinco anos de 

idade, ocorreram duas mortes num estudo com 80 pacientes 

em unidades de terapia intensiva, uma mortalidade de 2,5%. 

Além disso, sequelas leves a moderadas foram registradas em 

19 (23,5%) e graves em seis (7,5%) (GONZÁLES et al., 2015). 

Já no norte da Índia, observaram-se taxas de letalidade foram 

10,9% e 6,2% nos casos de sindrome de encefalite aguda com 

e sem etiologia viral, respectivamente (RATHORE et al., 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 A abordagem escolhida mostrou-se eficaz no 

cumprimento dos objetivos e resposta à pergunta de partida. 

Com o traçado do perfil da morbimortalidade hospitalar por 

encefalite viral refutou-se a primeira hipótese e confimou-se a 

segunda: embora a morbidade hospitalar venha apresentando 

incremento nos anos contemplados na série, a distribuição das 

tendências entre as macrorregiões é realmente desigual. 

Embora o uso de dados secundários possa limitar o 

estudo, haja vista que os pesquisadores não conseguem 



HOSPITALIZAÇÕES E MORTALIDADE HOSPITALAR POR ENCEFALITE VIRAL 

NO BRASIL (2010–2014) 

822 
 

acessar os instrumentos de coleta originais, a abordagem em 

agregados populacionais maiores – macrorregiões – 

proporciona uma análise mais sólida, o que se mostrou durante 

os estudos, pois em várias variáveis os dados do Brasil 

mostraram-se o conjunto mais coeso sob a medida de 

dispersão. 

O conhecimento do padrão de morbimortalidade 

hospitalar aqui descrito pode subsidiar o direcionamento de 

ações preventivas e de reconhecimento precoce dos casos. De 

posse destes dados também é possível fomentar capacitações 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, que contribuiriam para 

a redução da permanência hospitalar, bem como da 

mortalidade. 
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RESUMO: A infecção comunitária é apontada como aquela 
identificada ou em incubação na admissão do paciente, desde 
que não relacionada à internação anterior no mesmo hospital. 
Tais infecções podem ser causadas por vários microrganismos. 
Diante disso, neste estudo objetivou-se verificar quais os 
microrganismos mais prevalentes, perfil de sensibilidade 
destes, assim como faixa etária e sexo dos indivíduos 
acometidos por infecção urinária de origem comunitária 
diagnosticadas em um Hospital Universitário do Rio Grande do 
Norte, no ano de  2016. Para tanto desenvolveu-se um estudo 
descritivo, epidemiológico, analítico, sendo os dados coletados 
a partir de registros do laboratório de microbiologia do referido 
Hospital. A faixa etária mais acometida estava entre 20 e 29 
anos, sendo o sexo feminino o mais acometido, respondendo 
por mais de 90% dos casos. O patógeno mais frequente isolado 
na urina foi a Escherichia coli para o mesmo período. Na 
verificação dos testes de sensibilidade paras as cepas de E. 
coli, verificou-se que 100% das cepas de E.coli,  foram 
sensíveis aos antibacterianos meropenem e cefoxitina; com 
grandes porcentagens de resistência aos antibióticos 
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ampicilina, sulfametoxazol + trimetropima. Foi observado cepas 
resistentes as fluoruquinolonas, antibacterianos muito 
prescritos empiricamente na clínica médica. As informações 
descritas na pesquisa são bastante úteis para a instituição e os 
profissionais que nela trabalham pois, através delas, medidas 
de prevenção e controle podem ser tomadas. 
Palavras-chave: Escherichia coli, infecção urinária, 
antibacterianos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os microrganismos são seres vivos muito pequenos, que 

são visualizados com auxílio de microscopia. Este grupo inclui 

bactérias, fungos, protozoários e algas microscópicas. Os vírus 

também fazem parte desse grupo, definido como entidades 

acelulares muito menores e menos complexos 

bioquimicamente, sendo considerados no limite entre seres 

vivos e não-vivos (TORTORA, 2005; CARVALHO, 2010). 

As infecções possuem etiologia multifatorial, estando 

relacionadas a fatores intrínsecos e extrínsecos, os quais 

envolvem a endogenia humana e as condições ambientais, 

respectivamente. Assim, determinantes sociais e ambientais, 

como grau de instrução, pobreza, falta de informação, 

condições precárias de habitação e saneamento básico, 

possuem relação com o desenvolvimento de infecções, 

principalmente em ambiente domiciliar. As infecções são 

categorizadas, desde 1970, em comunitárias ou hospitalares. 

Aquelas identificadas a partir de amostras colhidas nas 

primeiras 48 horas de internação ou em incubação na admissão 

do paciente, desde que não relacionada à internação anterior 

no mesmo hospital são categorizadas como infecção 

comunitária (SOUSA et al., 2015). 
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As infecções do trato urinário (ITUs) são caracterizadas 

pela presença e a replicação de microrganismos nos tecidos do 

trato urinário, podendo este processo infeccioso acometer 

desde a uretra até os rins e, normalmente são causadas por 

bactérias da microbiota intestinal que contaminam o trato 

urinário (SIQUEIRA et al., 2018; DE CARVALHO et al., 2018). 

A infecção do trato urinário (ITU) consiste em uma das 

principais causas de ida a unidades de pronto atendimentos 

(UPA’S), postos de saúde e hospitais a procura de consultas na 

prática médica, somente ficando atrás das infecções 

respiratórias. As ITUs ocorrem em homens e mulheres das mais 

variadas idades, a alguns fatores são importantes e podem 

predispor a ocorrência de uma infecção do trato urinário (ITU), 

porém os grupos mais frequentemente acometidos sendo mais 

vulneráveis, são recém-nascidos do sexo masculino, homens 

com obstrução prostática, idosos de ambos os sexos e, em 

especial, mulheres jovens sexualmente ativas, essa 

vulnerabilidade do sexo feminino pode ser explicado por 

higienização inadequada, cateterismo urinário, gravidez. As 

infecções do trato urinário (ITU) recorrentes na mulher 

apresenta o maior impacto considerando a morbidade e os 

custos aplicados na saúde (DIAS; COELHO; DORIGON, 2015). 

A ITU atinge os dois sexos, em várias idades, em 

indivíduos idosos de ambos os sexos e também homens com 

obstrução prostática que impede o esvaziamento vesical 

completo, contribuindo para o crescimento de bactérias. A partir 

dos 60 anos de idade há um elevado aumento de casos de ITU 

atingindo cerca de 3 a 4% no sexo masculino, isso pode ser 

associado com o desenvolvimento de hiperplasia prostática. 

Nas mulheres dessa faixa etária, um fator associado que pode 

contribuir para o desenvolvimento de infecções está ligado à 
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deficiência do hormônio estrogênio (menopausa) como também 

péssimas condições de higiene (SALTON; MACIEL, 2017). 

As infecções urinárias (ITU) bacterianas são 

consideradas as mais graves quando acometem lactentes, 

tendo uma alta frequência em menores de 3 meses. Quando se 

fala em neonatos e lactentes com vida de até 60 dias, a 

definição de uma (ITU) é ainda uma grande problemática, tendo 

em vista que não podemos aplicar os mesmos critérios para dar 

diagnósticos como é proposto quando se fala em crianças mais 

velhas. Então, se o resultado for urocultura com um crescimento 

observado inferior a 50.000 Unidades Formadoras de Colônia 

(UFC) e ausência de piúria na urinálise, geralmente é utilizado 

critérios empíricos (SILVA, 2014). Assim o acometimento de 

(ITU) nesses jovens lactantes que apresentam estado febril foi 

de 7,5% em meninas; já nos meninos o valor variou de 2,4%, 

quando circuncidados, a 20,1%, quando não circuncidados (LO; 

RODRIGUE; KOCH; GILIO, 2018). 

As infecções são marcadas por diferentes fases, vai 

desde uma uretrite até uma pielonefrite. A princípio se 

apresentou uma inflamação da uretra o diagnóstico é uretrite, e 

quando não é tratada inicialmente, essa pequena inflamação 

pode atingir a bexiga causando cistite e até mesmo acometendo 

os ureteres assim causando uretrite. A um risco maior e mais 

significativo deste tipo de infecção é que quando esses 

microrganismos podem se movimentar e deslocar pelos 

ureteres, alcançando o principal órgão do sistema urinário, os 

rins. Quando isso acontece, os casos são geralmente graves, e 

podem causar complicações serias até evoluir a uma 

septicemia, levando a pessoa até mesmo ao óbito (DE 

OLIVEIRA; DOS SANTOS, 2018). 
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Observando alguns dados epidemiológicos, em todo o 

mundo, em média 150 milhões de pessoas tem infecção 

urinaria e são diagnosticadas por ano, aumentando as 

despesas públicas ou seja governamental, assim causando 

custos na economia global, aproximadamente mais de 6 bilhões 

de dólares. No Brasil, as infecções do trato urinário (ITU) estão 

em primeiro lugar, sendo assim as mais comuns dentre as 

infecções bacterianas, sendo responsáveis por 80 em cada 

1.000 consultas clínicas, podendo ou não haver diferenças e 

particularidades entre os sexos. Um estudo realizado em 

Portugal, evidenciou que entre 385 uroculturas com diagnóstico 

positivo, 334 (86,75%) pertenciam a indivíduos do sexo 

feminino (DE OLIVEIRA; DOS SANTOS, 2018).  

Grande parte das ITUs vem da flora intestinal e são 

causadas por bactérias Gram-negativas, sendo o 

microrganismo mais comum a Escherichia coli, que 

corresponde a 70 a 90% dos casos vindo de fora de hospitais. 

Nas infecções comunitárias fora a E. coli também são comuns 

bactérias aeróbicas Gram-negativas como, Proteus mirabilis, 

Enterobacter spp., Serratia spp., Klebsiella spp., Morganella 

morganii, Pseudomonas aeruginosa), cocos Gram-positivos 

(Streptococcus grupo B e D, Staphylococcus saprophyticus) e 

alguns anaeróbios (Bacteroides fragilis) (SILVA; SOARES; 

GONÇALVES, 2014). 

As infecções urinarias pode ser causadas por várias 

bactérias, sendo algumas mais comuns como o gênero 

Enterobactericiae, e destas, a espécie que mais se destaca, 

com maior prevalência nos casos é a Escherichia coli, essa 

bactéria coloniza a região do cólon, região perianal, nas 

mulheres são encontradas no intróito vaginal e região 

periuretral. É uma bactéria onde pode-se observa propriedades 



INFECÇÕES URINÁRIAS DE ORIGEM COMUNITÁRIA DIAGNOSTICADAS EM UM 

HOSPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE NO ANO DE 2016 

829 
 

uropatogênicas específicas que são responsáveis pela entrada 

da mesma no trato urinário de pessoas normais. Por outro lado, 

as cepas não patogênicas podem também ser responsáveis 

pelo processo de infecção urinária, especialmente nos 

pacientes com anormalidades do trato urinário ou quando os 

mecanismos de proteção do paciente está abalado (COSTA, 

2010). Essa bactéria é responsável desde casos leves ou seja, 

quadros clínicos onde não a complicações, até a casos mais 

complicados como uma pielonefrite crônica. A estimativa de que 

E. coli extra intestinal (UPEC – Uropathogenic Escherichia coli) 

é responsável por 85% a 90% dos casos de ITU, dessas 

infecções a grande maioria são mais frequentes em mulheres 

devido à posição anatômica das estruturas como a uretra 

pequena e à maior proximidade do ânus com a vagina e a 

uretra. Não há nenhuma correlação significativa de ITU com a 

frequência de uma vida sexual ativa, nem com uso de 

anticoncepcional (DE OLIVEIRA; DOS SANTOS, 2018).  

Dentre os exames indicados a urocultura com 

antibiograma é o exame capaz de verificar a sensibilidade das 

bactérias aos antimicrobianos, se o crescimento for de 100.000 

unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC/mL) irá 

representar ITU em sua grande maioria. Em nosso país há uma 

grande escassez de dados e os trabalhos publicados referem-

se em sua maioria a infecções nosocomiais, tornando decisões 

terapêuticas no ambulatório, dependentes das diretrizes 

internacionais, mas essas diretrizes se mostraram 

inapropriadas para países em desenvolvimento (DOS SANTOS 

ALVES; EDELWEISS; BOTELHO, 2016). 

O tratamento da infecção do trato urinário tem como 

objetivo aliviar os sintomas bem como eliminar o agente 

causador da infecção, e dessa é utilizado os antimicrobianos 
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para o tratamento adequado. Para isso, é necessário conhecer 

o histórico do paciente para a melhor adesão ao tratamento, 

além de ser necessário observar o custo dos antibióticos, a 

disponibilidade e tolerância do paciente para assim evitar que 

ocorra risco de falha do tratamento  (IMAM, 2016). 

As infecções na qual são adquiridas durante a prestação 

de cuidados são chamadas de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS). Isso quer dizer que, as IRAS são 

circunstancias provenientes as reações adversas devido a 

presença de algum microrganismo ou suas toxinas que não 

estava presente, ou então estava em período de incubação da 

admissão do paciente no ambiente hospitalar (NHSN- CDC, 

2015; NHSN-CDC, 2018). Estudo realizado mostraram que no 

Brasil, as IRAS estão no terceiro lugar, representando cerca de 

14% a 16% dos pacientes hospitalizados (ANVISA, 2017). Já 

nos Estados Unidas da América a ocorrência foi de 150.000 a 

300.000 casos, sendo responsáveis por 8.205 óbitos anuais 

(ANVISA, 2017). O controle das infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) é um desafio para os profissionais 

de saúde e do setor de administração dos hospitais, por se 

tratar de graves quadros infecciosos, que são responsáveis 

pelo aumento da morbimortalidade, que consequentemente 

aumenta os custos e impacto social. Para-se ter um controle 

efetivo destes agravos, as Comissões de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) devem se organizar, estruturar e manter um 

sistema valido de vigilância epidemiológica de IRAS, em 

especial os setores mais críticos, como as unidades de 

tratamento intensivo adulto, pediátrico e neonatal (FERREIRA 

J et al., 2014). 

Portanto, o objetivo desse trabalho é delinear o perfil das 

infecções hospitalares do trato urinário dos pacientes 
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internados no Hospital Universitário Ana Bezerra, situado na 

cidade de Santa Cruz, no interior da Rio Grande do Norte-Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, 

analítico, retrospectivo e do tipo exploratório, no qual possui 

uma abordagem quantitativa, e os dados foram sintetizados e 

descritos com o uso de valores em porcentagem (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). A coleta de dados foi realizada no 

laboratório de microbiologia de um Hospital Universitário do Rio 

Grande do Norte. 

Os dados foram elaborados numa planilha do Microsoft 

Office Excel 2013, sendo incluídos apenas os dados referentes 

à infecção urinária, que posteriormente foram repassados para 

o Microsoft Office Access 2013, com a finalidade de preparar a 

máscara dos dados necessária para o processamento no 

Software SPSS versão 20. Este Software formulou dados sobre 

a frequência de todas as variáveis, separadamente e também 

associou variáveis. 

Foram coletadas as seguintes variáveis de prontuários: 

sexo, idade, procedência, microrganismo isolado e o 

antibiograma.  

Seguindo o que preconiza a Resolução Nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, este projeto está inscrito na 

Plataforma Brasil e está sob avaliação do Comitê de ética do 

Hospital Universitário Alcides Carneiro com parecer: 2.671.047.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Foram realizadas 1.807 uroculturas, das quais 142 

positivaram para algum microrganismo, destacando-se 

Escherichia coli com 64 casos (45,07%) seguido de 

Enterobacter spp com 26 casos (18,30%) como os mais 

prevalentes (ver tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição dos microrganismos encontrados nas 
infecções urinárias no ano de 2016. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos exames realizados e identificados como positivos 

para infecção urinária, a faixa etária mais prevalente foi entre 

20 e 29 anos. Dos 86 casos positivos para ITU, a maioria 82 

(95,35%) dos casos eram do sexo feminino (ver figura 1). 
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Figura 1. Distribuição por faixa etária das infecções urinárias 
diagnosticadas no ano de 2016. 

Fonte: dados da pesquisa 

Sobre a frequência dos patógenos, tal resultado 

apresenta-se em consonância com a literatura, a E. coli foi o 

microrganismo mais frequente, o que provavelmente está 

relacionado com os seus fatores de virulência. Os outros 

microrganismos encontrados também foram semelhantes aos 

encontrados em outros estudos da literatura. 

A Escherichia coli é um bacilo gram-negativo, 

fermentador de carboidratos e anaeróbio facultativo, sendo 

encontrada habitualmente na microbiota do trato digestivo 

(TRABULSI; ALTERTHUM, 2015). A E. coli tem sido 

regularmente retratada na literatura como razão de infecções 

do trato urinário por causa da sua capacidade de criação de 

biofilmes em cateteres urinários, ou outro dispositivo médico 

invasivo (SOTO, 2014). O aparecimento de flagelos nas cepas 

de E. coli uropatogênicas é de suma importância para a 

mobilidade da bactéria e sendo assim a ascendência no trato 

urinário, o que permite que a bactéria chegue até os rins 

(TRABULSI; ALTERTHUM, 2015). 

0
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Diversos estudos como Melo et al. (2017); Salton e 

Maciel (2017); Oliveira e Santos (2018); Venturieri, Masukawa 

e Souza (2019), realizados anteriormente corroboram com o 

presente estudo, no qual o microrganismo mais frequente foi a 

Escherichia coli. 

De acordo com Salton e Maciel (2017), o segundo 

microrganismo mais identificado foi o Enterobacter ssp, 

resultado semelhante ao observado na atual pesquisa. Outros 

estudos se mostraram contrários com relação ao segundo 

microrganismo Melo et al. (2017), mostrou que o segundo 

microrganismo mais frequente em sua pesquisa foi K. 

pneumoniae, com 562 (16,59%) isolados. Venturieri, Masukawa 

e Souza (2019), mostrou que Proteus mirabilis foi o segundo 

microrganismo mais frequente. 

Vale salientar que o estudo foi realizado em um hospital 

universitário materno infantil, considerado um hospital de 

referência na região, podendo ser um fator que contribuiu com 

o resultado de prevalência para o sexo feminino. O hospital 

oferece atendimento médico hospitalar humanizado a 

população e é utilizado para internação das gestantes. 

O fato da infecção urinária se apresentar mais frequente 

em mulheres do que homens confirmam o que é encontrado na 

literatura (TORTORA, 2017), cuja explicação se fundamenta na 

pequena extensão da uretra feminina, o que aumenta a 

probabilidade de contaminação. Somado ainda ao fator idade, 

indivíduos idosos por imunodeficiência e comorbidades 

associadas à idade estão mais propensos a contrair esse tipo 

de infecção. Segundo Curto, Rosendo e Santiago (2019). A 

maior frequência de ITU nas mulheres é explicada pelo menor 

comprimento da uretra feminina, que facilita a ascensão de 
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enterobactérias, e pela presença de substâncias 

antibacterianas no fluido prostático masculino. 

De acordo com a faixa etária no sexo feminino, a mais 

prevalente foi entre 20 e 29 anos, quanto o sexo masculino essa 

faixa etária sobe consideravelmente prevalecendo entre 70 e 89 

anos. Resultados parecidos foram encontrados por Coutinho et 

al. (2019), quanto às faixas etárias mais acometidas foram entre 

12 a 29 anos (41,7%), seguido pela faixa etária de 30 a 49 anos 

(35,0%). 

Segundo Dias, Coelho e Dorigon. (2015) e Coutinho et al 

(2019), essas faixas etárias do sexo feminino encontradas nos 

três anos do estudo, corresponde à fase fértil da mulher, a qual 

normalmente se encontra em atividade sexual, e mais propícia 

às ITU. A ocorrência de ITU na fase adulta, pode variar, como 

a situação socioeconômica, fase sexual ativa e reprodutiva, 

presença de doenças como diabetes mellitus, o uso de 

medicamentos e algumas alterações anatômicas do trato 

urinário feminino, o uso de métodos contraceptivos, como 

diafragma contendo espermicidas poderá modificar o pH 

vaginal e a flora normal, aumentando a proliferação dos 

uropatógenos e possibilitando que os microrganismos 

penetrem na bexiga no momento do ato sexual. 

O perfil de sensibilidade a antimicrobianos para o 

microrganismo que mais foi identificado nos resultados das 

uroculturas do ano de 2016, foi a Escherichia coli (ver tabela 2). 

Identificou-se que quase todos os antimicrobianos 

apresentaram ótimos resultados, e alguns apresentam 100% de 

eficácia contra as cepas como, cefepime, ceftazidima, 

aztreonam, imipenem, meropenem, cefoxitina, eritromicina e 

linezolida. Por outro lado, o perfil de resistência apresentou-se 

variável para alguns antimicrobianos. 
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Tabela 2. Distribuição do perfil de resistência a antimicrobianos 
para cepas de Escherichia coli isoladas de pacientes do HUAB 
no ano de 2016. 

Antibióticos 

Sensíveis Resistência 
Não 

testado 

Nº % Nº % Nº 

% 

 

 

CEFAZOLINA 2 100 0 0 7 77,77 

TETRACICLINA 17 42,50 23 57,50 25 39,06 

CEFEPIME 60 98,36 1 1,64 3 4,83 

GENTAMICINA 40 72,72 15 27,28 10 15,87 

CIPROFLOXACINO 47 75,80 15 24,20 2 3,22 

NORFLOXACINO 48 77,41 14 22,59 3 4,76 

LEVOFLOXACINO 16 76,19 5 23,81 43 69,35 

NITROFURANTOINA 10 100 0 0 5 33,33 

CEFTAZIDIMA 27 93,10 2 6,90 34 54,83 

ACIDO NALIDIXICO 38 69,81 16 30,19 10 15,87 

CEFTRIAXONA 57 90,47 6 9,53 2 3,17 

AMICACINA 51 94,44 3 5,56 11 17,46 

AMPICILINA 3 7,50 37 92,50 26 40,62 

AZTREONAM 11 91,66 1 8,34 25 69,44 

IMIPENEM 11 100 0 0 40 78,43 

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAN 
8 100 0 0 8 53,33 

SULFA + TRIMETO 25 52,08 23 47,92 19 29,23 

AMOXICILINA + AC 

CLAVULANICO 
5 23,80 16 76,20 35 62,50 

CLORANFENICOL 4 100 0 0 4 57,14 

OFLOXACINO 3 60 2 40 16 76,19 

CEFALOTINA 22 47,82 24 52,18 20 31,25 

MEROPENEM 3 100 0 0 22 88 

CEFOXITINA 

 
7 100 0 0 22 75,86 

Fonte: dados da pesquisa 
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. Verificou-se que muitos dos antimicrobianos 

apresentaram ótimos resultados, com 100% de eficácia contra 

as cepas como, cefazolina, nitrofurantoína, imipenem, 

piperacilina + tazobactan, cloranfenicol, meropenem e 

cefoxitina. Contudo, o perfil de resistência apresentou-se 

variável para vários antimicrobianos. Na verificação dos testes 

de sensibilidade paras as cepas de Escherichia coli isoladas 

das infecções urinárias, os seguintes antimicrobianos 

apresentaram altas porcentagens de resistência destacando-se 

a ampicilina (92,50%) seguido da amoxicilina + ácido 

clavulânico com (76,20%) e tetraciclina com (57,50%) (ver 

tabela 5). 

Sousa et al. (2015) apontam para importantes níveis de 

resistência às drogas comumente utilizadas no tratamento 

empírico das ITUs no Brasil. Foram encontradas resistências 

superiores a 20% para o ácido nalidíxico, possível sinalizador 

para resistência às quinolonas, e o sulfametoxazol + 

trimetropima nos isolados de E. coli. Este achado colabora com 

o nosso estudo e com diversos outros feitos no país, os quais 

também encontraram taxas de resistência superiores a 20% à 

tais drogas. Isso sugere cautela no uso empírico destas drogas 

em ITUs comunitárias, uma vez que a literatura contraindica o 

uso empírico de drogas que apresentem mais de 20% de 

resistência para o tratamento de ITUs. 

Um estudo realizado no Brasil, no tratamento das ITUs, 

evidenciou alto índice de resistência de E. coli frente a 

amoxicilina/ampicilina, sulfametoxazol-trimetropima e 

cefalotina, sendo que os antibióticos mais administrados para o 

tratamento empírico desta infecção, adquirida na comunidade 

em adultos são quinolonas (norfloxacina ou ciprofloxacina), 

sulfametoxazol-trimetropima, cefalosporinas de primeira ou 
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segunda geração, amoxicilina-clavulanato ou nitrofurantoína. 

No entanto, a crescente resistência antimicrobiana deixa 

dúvidas quanto à validade destes tratamentos (SALTON; 

MACIEL, 2017). 

Outro estudo confirma nossos resultados onde o maior 

percentual de fenótipo resistente foi identificado para os 

fármacos da classe β lactâmicos. Entre estes, destaca-se a 

resistência à ampicilina, observada em 24 (10,9%) amostras de 

E. coli. Diferentemente da classe β lactâmicos, nenhuma 

amostra de E. coli apresentou resistência aos fármacos 

amicacina e gentamicina, pertencentes à classe dos 

aminoglicosídeos (FAÚLA; CERQUEIRA; MAGALHÃES, 2017). 

Um estudo que avaliou as colônias de Escherichia coli mostrou 

uma maior sensibilidade ao antibiótico Cefepime (92,2%) e 

maior resistência para a Ampicilina (75,32%) (OLIVEIRA; 

SANTOS, 2018). 

A resistência antimicrobiana em E. coli se dá pela grande 

facilidade de transferência de genes de resistência tanto inter e 

intra espécie e por apresentar altíssima relevância para Saúde 

Pública no pais. O tratamento de infecções causadas por E. coli 

têm apresentado limitações quando se trata da parte do 

tratamento devido a disseminação da resistência 

antimicrobiana. Em todo o mundo, cerca de 700.000 pessoas 

morrem, anualmente, de infecções associadas a 

microrganismos resistentes como a E. coli, e até 2050, estima-

se que ocorrerão cerca de 10 milhões de novas mortes por ano 

em consequência desse aumento da resistência (FAÚLA; 

CERQUEIRA; MAGALHÃES, 2017). 

O achado de uma crescente resistência de E. coli a 

ciprofloxacina, ácido nalidixico, e norfloxacina é um resultado 

preocupante, tendo em vista que as quinolonas são os 
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medicamentos mais prescritos empiricamente para ITU. 

Elevadas resistências alerta para a necessidade de 

monitoramento das resistências na região. As altas resistências 

verificadas para tetraciclina decorrem do uso intensivo feito na 

área da saúde e na produção animal. A disseminação de genes 

de resistência no ambiente também é outro fator que auxilia na 

manutenção dos índices de resistência verificados nas 

populações humanas. O uso empírico das quinolonas deve ficar 

reservado apenas para casos mais graves, pois há um grande 

risco de indução a resistência, pois as fluoroquinolonas são os 

únicos agentes antibacterianos de via oral indicados de forma 

empírica (DOS SANTOS ALVES; EDELWEISS; BOTELHO, 

2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

No período avaliado, verificou-se maior prevalência de 

microrganismo foi de Escherichia coli, sendo a mesma a grande 

responsável pela maioria das infecções urinárias. Analisando os 

resultados da pesquisa, percebemos que a taxa de prevalência 

de infecções urinarias de origem comunitária no referido 

hospital foi relativamente alta. Notou-se a presença de 

Staphylococcus epidermides, que faz parte da microbiota 

normal, mas que pode causar infecções entretanto como no 

referido hospital não repete o exame quando esse 

microrganismo positiva, não se sabe se realmente teve uma 

infecção causada pelo mesmo ou se foi apenas uma 

contaminação.  

Esse tipo de estudo epidemiológico é de suma 

importância, pois tem a finalidade de prevenir e controlar 

infecções. Vale ressaltar que se faz necessário padronizar 
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metodologias para utilizar os antimicrobianos certos, sendo 

necessário primeiramente realizar urocultura junto ao 

antibiograma com a intenção de identificar os causadores de 

ITU e diminuir o aumento da resistência bacteriana.  

Essas informações são bastante úteis tanto para a  

instituição como para os profissionais que nela trabalham, 

especialmente pelas associações feitas entre as variáveis, 

registradas isoladamente pela Comissão de Controle de Infeção 

Hospitalar, pois, através delas medidas de prevenção e controle 

podem ser tomadas, de forma direcionada à raiz do problema. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

COSTA, F. M.; NUNES, R. S.; SANTOS, J. A. D.; CARNEIRO, J. A. 

Fatores associados à ocorrência de infecção hospitalar em idosos: uma 

revisão integrativa. Renome, v. 4, n. 1, p. 70-86, 2015. 

COUTINHO, E. R. S.; COSTA, A. K. A. N.; BATISTA, P. F. S.; SANTOS, Á. 

N. INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO: ETIOLOGIA E PERFIL DE 

SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA EM PACIENTES NÃO 

HOSPITALIZADOS. REVISTA UNINGÁ, v. 56, n. 3, p. 68-79, 2019.  

CURTO, C.; ROSENDO, I.; SANTIAGO, L. Perfil de Sensibilidade aos 

Antibióticos na Infeção Urinária em Ambulatório no Distrito de Coimbra: Um 

Estudo Transversal. Acta Medica Portuguesa, v. 32, n. 9, 2019. 

CYRINO, A. C. T.; STUCHI, R. A. G. Infecção do trato urinário em um 

hospital de uma cidade no interior de Minas Gerais. Revista de 

Enfermagem, v. 1, n. 1, p. 39-44, 2015. 

DE OLIVEIRA, S. M.; DOS SANTOS, L. L. G. Infecção do trato urinário: 
estudo epidemiológico em prontuários laboratoriais/Urinary tract infection: 
epidemiological study in laboratorial records/Infección del trato urinario: 
estudio epidemiológico en prontuarios de laboratorio. JOURNAL HEALTH 
NPEPS, v. 3, n. 1, p. 198-210, 2018. 

DIAS, I. O. V.; COELHO, A. M.; DORIGON, I. INFECÇÃO DO TRATO 

URINÁRIO EM PACIENTES AMBULATORIAIS: PREVALÊNCIA E PERFIL 

DE SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ESTUDO REALIZADO 

DE 2009 A 2012. Saúde (Santa Maria), v. 41, n. 1, p. 209-218, 2015. 



INFECÇÕES URINÁRIAS DE ORIGEM COMUNITÁRIA DIAGNOSTICADAS EM UM 

HOSPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE NO ANO DE 2016 

841 
 

DIAS, I. O. V.; COELHO, A. M.; DORIGON, I. INFECÇÃO DO TRATO 

URINÁRIO EM PACIENTES AMBULATORIAIS: PREVALÊNCIA E PERFIL 

DE SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS EM ESTUDO REALIZADO 

DE 2009 A 2012. Saúde (Santa Maria), v. 41, n. 1, p. 209-218, 2015. 

DOS SANTOS ALVES, D. M.; EDELWEISS, M. K.; BOTELHO, L. J. 

Infecções comunitárias do trato urinário: prevalência e susceptibilidade aos 

antimicrobianos na cidade de Florianópolis. Revista Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade, v. 11, n. 38, p. 1-12, 2016. 

FAÚLA, L. L.; CERQUEIRA, M. M. O. P.; MAGALHÃES, P. P. Perfil de 

susceptibilidade antimicrobiana e identificação de patotipos diarreiogênicos 

entre amostras de Escherichia coli isoladas de alimentos. Revista 

Brasileira de Ciência Veterinária, v. 24, n. 2. 2017. 

GIROTI, Alessandra Lyrio Barbosa et al. Hospital infection control 

programs: assessment of process and structure indicators. Revista da 

Escola de Enfermagem da USP, v. 52, 2018. 

LO, D. S.; GILIO, A. E. Aspectos clínicos e laboratoriais da infecção do 
trato urinário em lactentes jovens. Brazilian journal of nephrology, v. 40, 
n. 1, p. 66-72, 2018. 
MELO, L. S.; ERCOLE, F. F.; DE OLIVEIRA, D. U.; PINTO, T. S.; 

VICTORIANO, M. A.; ALCOFORADO, C. L. G. C. Infecção do trato urinário: 

uma coorte de idosos com incontinência urinária. Revista Brasileira de 

Enfermagem, v. 70, n. 4, p. 873-880, 2017. 

MORONI, R. M.; BRITO, L. G. O. Infecção Urinária de Repetição-Aspectos 

atuais, 2018. 

OLIVEIRA, S. M.; DOS SANTOS, L. L. G. Infecção do trato urinário: estudo 

epidemiológico em prontuários laboratoriais/Urinary tract infection: 

epidemiological study in laboratorial records/Infección del trato urinario: 

estudio epidemiológico en prontuarios de laboratorio. JOURNAL HEALTH 

NPEPS, v. 3, n. 1, p. 198-210, 2018. 

PÓVOA, C. P.; SILVA, R. C.; SOUZA, A. C. S.; PEREIRA, M. S.; SANTOS, 

K. C.; FILHO J. R. C. Evolução da resistência bacteriana em infecção 

comunitária do trato urinário em idosos. Revista de Epidemiologia e 

Controle de Infecção, v. 9, n. 1, 2019. 

SALTON, G.; MACIEL, M. J. Prevalência e perfil de resistência de bactérias 

isoladas em uroculturas de pacientes de uma cidade do interior do Rio 

Grande do Sul. Ciência & Saúde, v. 10, n. 4, p. 194-199, 2017. 



INFECÇÕES URINÁRIAS DE ORIGEM COMUNITÁRIA DIAGNOSTICADAS EM UM 

HOSPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE NO ANO DE 2016 

842 
 

SANTOS, F. A.; AGRA, A. S.; SENA, J. T.; DOS SANTOS, H. P.; SILVA, P. 

M. F. PREVALÊNCIA DE INFECÇÕES URINÁRIAS DE IDOSOS E O 

PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS, 2019. 

SILVA, J. C.; SOARES, M. M. S. R.; GONÇALVES, A. S. Estudo 

retrospectivo de bactérias gram-negativas isoladas a partir de uroculturas e 

determinação de seu perfil de resistência. News Lab, v. 122, p. 82-90, 

2014. 

SOUSA, Á. F. L. D.; QUEIROZ, A. A. F. L. N.; OLIVEIRA, L. B. D.; VALLE, 

A. R. M. D. C.; MOURA, M. E. B. Representações sociais da infecção 

comunitária por profissionais da atenção primária. Acta paul. enferm, v. 

28, n. 5, p. 454-459, 2015. 

SOUSA, K. C.; PINTO, A. C. G. S; ILVA, M. V.; SOLER, O.; CUENTRO, V.; 

ANDRADE, M. Tendências de prescrição de antimicrobianos em idosos 

hospitalizados em um hospital universitário. Saúde e Pesquisa, v. 8, n. 3, 

p. 501-508, 2015. 

TAVARES, I. V. B.; SÁ, A. B. Perfil de prescrição de antimicrobianos para 

as infecções do tracto urinário nos cuidados de saúde primários. Revista 

Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, v. 30, n. 2, p. 85-100, 2014. 

TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia: 6. ed. São Paulo: 

Editora Atheneu, 2015. 

VENTURIERI, V. R.; MASUKAWA, I. I.; DE SOUZA NEVES, F. 

SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS DE BACTÉRIAS ISOLADAS 

DE CULTURAS DE URINA PROVENIENTES DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA. Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 48, n. 1, p. 155-172, 

2019. 

 



INFECÇÕES URINÁRIAS DE ORIGEM COMUNITÁRIA DIAGNOSTICADAS EM UM 

HOSPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE NO ANO DE 2017 

843 
 

CAPITULO 43 
 

INFECÇÕES URINÁRIAS DE ORIGEM 
COMUNITÁRIA DIAGNOSTICADAS EM UM 

HOSPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE NO 
ANO DE 2017 

 

Maria Thaynara Jorge FREIRE¹ 

Fernando Emanuel de Sousa FERREIRA¹ 

Luana Sayuri OKAMURA¹ 

Egberto Santos CARMO2 

¹ Graduandos do curso de Farmácia, UFCG; ² Orientador/Professor do CES/UFCG. 

thaynarajorgef68@gmail.com 

 

RESUMO: A infecção comunitária é apontada como aquela 
identificada ou em incubação na admissão do paciente, desde 
que não relacionada à internação anterior no mesmo hospital. 
Tais infecções podem ser causadas por vários microrganismos, 
em especial bactérias e fungos. Diante disso, este estudo 
objetivou avaliar a epidemiologia das culturas de urina de 
origem comunitária, resultados de antibiograma dos principais 
patógenos encontrados em um Hospital Universitário do Rio 
Grande do Norte, assim como dados de sexo e idades, em 
2017. Desenvolveu-se um estudo descritivo e epidemiológico, 
A faixa etária mais acometida estava entre 20 e 29 anos, sendo 
o sexo feminino o mais acometido, respondendo por mais de 
90% dos casos. O patógeno mais frequente isolado na urina foi 
a Escherichia coli para o mesmo período. Nos testes de 
sensibilidade paras as cepas de E. coli, verificou-se que 100% 
das cepas de E.coli, foram sensíveis aos antibacterianos 
meropenem e cefoxitina; com grandes porcentagens de 
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resistência aos antibióticos ampicilina, sulfametoxazol + 
trimetropima, tetraciclina e cefalotina. Torna-se relevante a 
devida orientação de como proceder na utilização dos 
antimicrobianos e a conscientização dos profissionais e da 
população adotando o uso racional de medicamentos. 
Palavras-chave: Escherichia coli, infecção urinária, 

antibacterianos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As infecções possuem etiologia multifatorial, estando 

relacionadas a fatores intrínsecos e extrínsecos, os quais 

envolvem a endogenia humana e as condições ambientais, 

respectivamente. Assim, determinantes sociais e ambientais, 

como grau de instrução, pobreza, falta de informação, 

condições precárias de habitação e saneamento básico, 

possuem relação com o desenvolvimento de infecções, 

principalmente em ambiente domiciliar. As infecções são 

categorizadas, desde 1970, em comunitárias ou hospitalares. 

Aquelas identificadas a partir de amostras colhidas nas 

primeiras 48 horas de internação ou em incubação na admissão 

do paciente, desde que não relacionada à internação anterior 

no mesmo hospital são categorizadas como infecção 

comunitária (SOUSA et al., 2015). 

Os pacientes internados em unidades hospitalares ficam 

muito susceptíveis a uma grande variedade de microrganismos 

patogênicos. Os dados de infecção hospitalar no Brasil são 

pouco divulgados, mas sabe-se que a infecção hospitalar está 

entre as seis causas de morte no país. A infecção hospitalar 

(IH) no Brasil constitui-se um problema de saúde pública, 

necessitando de intervenções do setor público para a definição 

de parâmetros de controle (DA CONCEIÇÃO; PEREIRA; DO 
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AMARAL MONTENEGRO, 2014). Levando em consideração o 

impacto das infecções hospitalares, a criação das Comissões 

de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) foi um marco, já 

que as mesmas passaram a desempenhar dentro das 

instituições as funções de controle dos processos e de 

educação da comunidade hospitalar no que diz respeito às 

infecções, tornando-se um fator essencial para um melhor 

atendimento e reduzindo os riscos da segurança do paciente 

(GIROTI, 2018). 

Alguns fatores podem influenciar na ocorrência das 

infecções hospitalares, como: a idade, o gênero, o estado 

imunológico do paciente, procedimentos invasivos, falhas no 

métodos de controle e o uso abusivo de um amplo espectro de 

antibióticos. Seja qual for o evento que venha a interromper o 

fluxo urinário normal ou o esvaziamento da bexiga, ou ainda, 

facilitar o acesso de organismos à bexiga, todos esses fatores 

predispõe o indivíduo à adquirir uma infecção, tais como: 

comprimento da uretra, contaminação fecal, imaturidade, 

fatores genéticos, flora periuretral, infecções genitais. Todas as 

partes do trato urinário podem acarretar uma series de riscos, 

depois que seus sítios forem infectados. Dentre os sítios os 

mais comuns de ITU, na mulher, são a uretra e a bexiga (DA 

COSTA et al., 2015). 

As infecções hospitalares que ocorrem mais 

frequentemente são do trato urinário (40,8% a 42%), 

pneumonia (11 a 32,9%), as do sítio cirúrgico (8% a 24%) e 

sepses (5% a 9,2%) (CYRINO; STUCH, 2015). 

Os microrganismos identificados nas infecções urinárias 

adquiridas em hospitais tem uma maior resistência aos 

antibacterianos, enquanto a infecção urinária obtida na 

comunidade é uma das infecções mais comuns, tendo maior 
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frequência no sexo feminino. Existem também fatores que 

contribuem como gravidez, início de atividade sexual, 

menopausa e até mesmo a anatomia do sistema genital 

feminino, a proximidade da uretra e anus colaboram para o 

aumento da migração dos microrganismos presentes nos 

tecidos vizinhos colonizarem o trato urinário iniciando a 

infecção, isso explica em parte o alto índice de ocorrência no 

sexo feminino durante toda vida (SILVA; SOARES; 

GONÇALVES, 2014).   

Apesar de tais episódios serem geralmente leves e auto-

limitados, eles podem determinar um prejuízo significativo na 

qualidade de vida dessas mulheres, com irritabilidade, perda de 

produtividade no trabalho, perda de auto-estima e 

comprometimento da função sexual (MORONI; BRITO, 2018). 

A infecção do trato urinário (ITU) consiste em uma das 

principais causas de ida a unidades de pronto atendimentos 

(UPA’S), postos de saúde e hospitais a procura de consultas na 

prática médica, somente ficando atrás das infecções 

respiratórias. As ITUs ocorrem em homens e mulheres das mais 

variadas idades, a alguns fatores são importantes e podem 

predispor a ocorrência de uma infecção do trato urinário (ITU), 

porém os grupos mais frequentemente acometidos sendo mais 

vulneráveis, são recém-nascidos do sexo masculino, homens 

com obstrução prostática, idosos de ambos os sexos e, em 

especial, mulheres jovens sexualmente ativas, essa 

vulnerabilidade do sexo feminino pode ser explicado por 

higienização inadequada, cateterismo urinário, gravidez. As 

infecções do trato urinário (ITU) recorrentes na mulher 

apresenta o maior impacto considerando a morbidade e os 

custos aplicados na saúde (DIAS; COELHO; DORIGON, 2015). 
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A ITU atinge os dois sexos, em várias idades, em 

indivíduos idosos de ambos os sexos e também homens com 

obstrução prostática que impede o esvaziamento vesical 

completo, contribuindo para o crescimento de bactérias. A partir 

dos 60 anos de idade há um elevado aumento de casos de ITU 

atingindo cerca de 3 a 4% no sexo masculino, isso pode ser 

associado com o desenvolvimento de hiperplasia prostática. 

Nas mulheres dessa faixa etária, um fator associado que pode 

contribuir para o desenvolvimento de infecções está ligado à 

deficiência do hormônio estrogênio (menopausa) como também 

péssimas condições de higiene (SALTON; MACIEL, 2017). 

De acordo Santos et al. (2019), a infecção urinária pode 

ser sintomática ou assintomática. Um dos sinais associados à 

infecção urinária é o aparecimento de piúria, além de sintomas 

como disúria, dor abdominal, polaciúria e urgência miccional, 

com alteração no aspecto da urina, que se apresenta turva, 

podendo surgir febre. As infecções urinarias causam vários 

sintomas dentre eles os principais sintomas da infecção urinária 

são, a disúria, polaquiúria, ardor ao urinar, urgência miccional, 

urina apresentando cheiro fétido, observa-se alterações na cor, 

grande dificuldade para iniciar a micção, eliminação de sangue 

na urina, dor na parte inferior do abdómen, febre, calafrios, dor 

lombar, náuseas e vómitos. Crianças podem apresentar 

sintomas bem menos específicos, apresentando falta de 

apetite, perda de peso e paragem de crescimento. A 

intensidade e prevalência desses sintomas poderão ter 

variações entre cada indivíduo. Nos casos de ausência de 

sintomas é denominada bacteriúriaassintómatica. De maneira 

geral os pacientes com ITU apresentam piúria no exame de 

sedimento urinário (acima de 08 piócitos/campo). Em pacientes 
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imunocomprometidos pode haver ITU com a presença de 

poucos piócitos ou piúria inexistente. 

Dentre os exames indicados a urocultura com 

antibiograma é o exame capaz de verificar a sensibilidade das 

bactérias aos antimicrobianos, se o crescimento for de 100.000 

unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC/mL) irá 

representar ITU em sua grande maioria. Em nosso país há uma 

grande escassez de dados e os trabalhos publicados referem-

se em sua maioria a infecções nosocomiais, tornando decisões 

terapêuticas no ambulatório, dependentes das diretrizes 

internacionais, mas essas diretrizes se mostraram 

inapropriadas para países em desenvolvimento (DOS SANTOS 

ALVES; EDELWEISS; BOTELHO, 2016). 

O modo de investigação e tratamento mudou com o 

passar dos anos, procurando sempre diminuir os custos do 

tratamento. No passado era utilizado a prática de urocultura, 

como teste de sensibilidade, fazia em todos os pacientes com 

suspeita de infecção urinária não complicada. Atualmente, 

muitos médicos iniciam e mantêm o tratamento sem a 

realização da urocultura, tendo como base os achados clínicos 

e nos exames comuns de urina. À proporção que a resistência 

bacteriana aumenta, é mais prudente realizar cultura e 

antibiograma, principalmente se o paciente apresentar infecção 

de repetição e o uso frequente de antibióticos (SALTON; 

MACIEL, 2017). 

A resistência bacteriana é um grande problema na área 

da saúde e é de extrema preocupação em todo o mundo e no 

brasil não é diferente, tendo em vista que no pais a um uso 

indiscriminado dos antibióticos, A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece a resolução (RDC) nº 

20, de 05 de maio de 2011, que há obrigatoriedade de 
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apresentação de uma receita médica na venda do medicamento 

(SALTON; MACIEL, 2017). 

Com o aumento do perfil de resistência bacteriana existe 

um grande desafio para o tratamento destas infecções, 

necessitando de revisões e análises periódicas do perfil de 

vulnerabilidade dos microrganismos associados com tais 

infecções e até mesmo identificar os novos patógenos 

causadores de ITU (PÓVOA et al., 2019). 

Os níveis de resistência à amoxicilina e ao trimetroprim-

sulfametoxazol reportados na Europa e América do Norte são 

geralmente superiores a 20%, enquanto que a resistência às 

fluroquinolonas, cefalosporinas e amoxicilina com ácido 

clavulânico é na maioria dos locais inferior a 10%. Porém, 

parece haver uma tendência para a resistência às 

fluroquinolonas aumentar. A nitrofurantoína e a fosfomicina 

apresentam boas percentagens de susceptibilidade. Em 

Portugal, os estudos existentes sobre ITU realizados na 

comunidade verificaram altas taxas de resistência da E. coli às 

penicilinas, às quinolonas e ao trimetropim-

sulfametoxazol. Quanto às cefalosporinas, os estudos 

apresentam dados discrepantes (TAVARES; SÁ, 2014). 

Diante da falta de tratamento eficaz na ITU, há uma 

grande preocupação com o estudo epidemiológico das mesmas 

e do padrão de sensibilidade e resistência dos principais 

agentes causadores, com isso a prevalência da resistência 

bacteriana aos antibióticos nas infecções comunitárias vem 

crescendo com o passar dos anos (SALTON; MACIEL, 2017). 

Conhecer o perfil microbiano da infecção urinária e quais 

os antimicrobianos mais eficazes pode ajudar na tomada de 

decisões que visem minimizar tanto a contaminação, quanto o 

surgimento de cepas resistentes aos antibióticos disponíveis. 
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Nesse sentido, esta pesquisa almejou identificar qual o perfil da 

infecção urinária detectadas em um Hospital do Rio Grande do 

Norte em 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, 

analítico, retrospectivo e do tipo exploratório, no qual possui 

uma abordagem quantitativa, e os dados foram sintetizados e 

descritos com o uso de valores em porcentagem (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). A coleta de dados foi realizada no 

laboratório de microbiologia de um Hospital Universitário do Rio 

Grande do Norte. 

Os dados foram elaborados numa planilha do Microsoft 

Office Excel 2013, sendo incluídos apenas os dados referentes 

à infecção urinária, que posteriormente foram repassados para 

o Microsoft Office Access 2013, com a finalidade de preparar a 

máscara dos dados necessária para o processamento no 

Software SPSS versão 20. Este Software formulou dados sobre 

a frequência de todas as variáveis, separadamente e também 

associou variáveis. 

Foram coletadas as seguintes variáveis de prontuários: 

sexo, idade, procedência, microrganismo isolado e o 

antibiograma.  

Seguindo o que preconiza a Resolução Nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, este projeto está inscrito na 

Plataforma Brasil e está sob avaliação do Comitê de ética do 

Hospital Universitário Alcides Carneiro com parecer: 2.671.047.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Foram realizadas 1.486 uroculturas, das quais 178 

positivaram para algum microrganismo, destacando-se 

Escherichia coli com 86 casos (48,31%) seguido de 

Enterobacter spp com 35 casos (19,66%) como os mais 

prevalentes (ver tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição dos microrganismos encontrados nas 

infecções urinárias no ano de 2017. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos exames realizados e identificados como positivos 

para infecção urinária, a faixa etária mais prevalente foi entre 

20 e 29 anos.  
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Figura 1. Distribuição por faixa etária das infecções urinárias 

diagnosticadas no ano de 2017. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Sobre a frequência dos patógenos, tal resultado 

apresenta-se em consonância com a literatura, a E. coli foi o 

microrganismo mais frequente, o que provavelmente está 

relacionado com os seus fatores de virulência. Os outros 

microrganismos encontrados também foram semelhantes aos 

encontrados em outros estudos da literatura. 

A Escherichia coli é um bacilo gram-negativo, 

fermentador de carboidratos e anaeróbio facultativo, sendo 

encontrada habitualmente na microbiota do trato digestivo 

(TRABULSI; ALTERTHUM, 2015). A E. coli tem sido 

regularmente retratada na literatura como razão de infecções 

do trato urinário por causa da sua capacidade de criação de 

biofilmes em cateteres urinários, ou outro dispositivo médico 

invasivo (SOTO, 2014). O aparecimento de flagelos nas cepas 

de E. coli uropatogênicas é de suma importância para a 
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mobilidade da bactéria e sendo assim a ascendência no trato 

urinário, o que permite que a bactéria chegue até os rins 

(TRABULSI; ALTERTHUM, 2015). 

Diversos estudos como Melo et al. (2017); Salton e 

Maciel (2017); Oliveira e Santos (2018); Venturieri, Masukawa 

e Souza (2019), realizados anteriormente corroboram com o 

presente estudo, no qual o microrganismo mais frequente foi a 

Escherichia coli. 

De acordo com Salton e Maciel (2017), o segundo 

microrganismo mais identificado foi o Enterobacter ssp, 

resultado semelhante ao observado na atual pesquisa. Outros 

estudos se mostraram contrários com relação ao segundo 

microrganismo Melo et al. (2017), mostrou que o segundo 

microrganismo mais frequente em sua pesquisa foi K. 

pneumoniae, com 562 (16,59%) isolados. Venturieri, Masukawa 

e Souza (2019), mostrou que Proteus mirabilis foi o segundo 

microrganismo mais frequente. 

Vale salientar que o estudo foi realizado em um hospital 

universitário materno infantil, considerado um hospital de 

referência na região, podendo ser um fator que contribuiu com 

o resultado de prevalência para o sexo feminino. O hospital 

oferece atendimento médico hospitalar humanizado a 

população e é utilizado para internação das gestantes. 

O fato da infecção urinária se apresentar mais frequente 

em mulheres do que homens confirmam o que é encontrado na 

literatura (TORTORA, 2017), cuja explicação se fundamenta na 

pequena extensão da uretra feminina, o que aumenta a 

probabilidade de contaminação. Somado ainda ao fator idade, 

indivíduos idosos por imunodeficiência e comorbidades 

associadas à idade estão mais propensos a contrair esse tipo 

de infecção. Segundo Curto, Rosendo e Santiago (2019). A 



INFECÇÕES URINÁRIAS DE ORIGEM COMUNITÁRIA DIAGNOSTICADAS EM UM 

HOSPITAL DO RIO GRANDE DO NORTE NO ANO DE 2017 

854 
 

maior frequência de ITU nas mulheres é explicada pelo menor 

comprimento da uretra feminina, que facilita a ascensão de 

enterobactérias, e pela presença de substâncias 

antibacterianas no fluido prostático masculino. 

De acordo com a faixa etária no sexo feminino, a mais 

prevalente foi entre 20 e 29 anos, quanto o sexo masculino essa 

faixa etária sobe consideravelmente prevalecendo entre 70 e 89 

anos. Resultados parecidos foram encontrados por Coutinho et 

al. (2019), quanto às faixas etárias mais acometidas foram entre 

12 a 29 anos (41,7%), seguido pela faixa etária de 30 a 49 anos 

(35,0%). 

Segundo Dias, Coelho e Dorigon. (2015) e Coutinho et al 

(2019), essas faixas etárias do sexo feminino encontradas nos 

três anos do estudo, corresponde à fase fértil da mulher, a qual 

normalmente se encontra em atividade sexual, e mais propícia 

às ITU. A ocorrência de ITU na fase adulta, pode variar, como 

a situação socioeconômica, fase sexual ativa e reprodutiva, 

presença de doenças como diabetes mellitus, o uso de 

medicamentos e algumas alterações anatômicas do trato 

urinário feminino, o uso de métodos contraceptivos, como 

diafragma contendo espermicidas poderá modificar o pH 

vaginal e a flora normal, aumentando a proliferação dos 

uropatógenos e possibilitando que os microrganismos 

penetrem na bexiga no momento do ato sexual. 

O perfil de sensibilidade a antimicrobianos para o 

microrganismo que mais foi identificado nos resultados das 

uroculturas do ano de 2017, foi a Escherichia coli (ver tabela 2). 

Identificou-se que quase todos os antimicrobianos 

apresentaram ótimos resultados, e alguns apresentam 100% de 

eficácia contra as cepas como, cefepime, ceftazidima, 

aztreonam, imipenem, meropenem, cefoxitina, eritromicina e 
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linezolida. Por outro lado, o perfil de resistência apresentou-se 

variável para alguns antimicrobianos 

 

Tabela 2. Distribuição do perfil de resistência a antimicrobianos 

para cepas de Escherichia coli isoladas de pacientes do HUAB 

no ano de 2017. 

Antibióticos 

Sensíveis Resistência 
Não 

testado 

Nº % Nº % Nº 

% 

 

 

CEFAZOLINA 25 96,15 1 3,85 27 50,94 

TETRACICLINA 32 55,17 26 44,83 30 34,09 

CEFEPIME 82 100 0 0 5 5,74 

GENTAMICINA 74 92,50 6 7,50 7 8,04 

CIPROFLOXACINO 71 84,52 13 15,48 2 2,40 

NORFLOXACINO 64 82,05 14 17,95 9 10,71 

LEVOFLOXACINO 57 80,28 14 19,72 17 19,31 

NITROFURANTOINA 53 94,64 3 5,36 26 31,70 

CEFTAZIDIMA 41 100 0 0 47 53,40 

ACIDO NALIDIXICO 45 62,50 27 37,50 16 18,82 

CEFTRIAXONA 84 98,82 1 1,18 3 3,40 

AMICACINA 78 96,29 3 3,71 7 8,23 

AMPICILINA 26 44,82 32 55,18 30 35,29 

AZTREONAM 30 100 0 0 56 65,11 
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IMIPENEM 33 100 0 0 44 57,14 

SULFA + TRIMETO 40 62,50 24 37,50 23 27,05 

AMOXICILINA + AC 

CLAVULANICO 
21 60 14 40 55 61,11 

CLORANFENICOL 8 88,88 1 11,12 15 65,21 

CEFALOTINA 21 84 4 16 43 63,23 

MEROPENEM 71 100 0 0 16 18,82 

CEFOXITINA 

 
4 100 0 0 

 

26 
86,66 

ERITROMICINA 2 100 0 0 3 75 

LINEZOLIDA 1 100 0 0 6 85,71 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Sousa et al. (2015) apontam para importantes níveis de 

resistência às drogas comumente utilizadas no tratamento 

empírico das ITUs no Brasil. Foram encontradas resistências 

superiores a 20% para o ácido nalidíxico, possível sinalizador 

para resistência às quinolonas, e o sulfametoxazol + 

trimetropima nos isolados de E. coli. Este achado colabora com 

o nosso estudo e com diversos outros feitos no país, os quais 

também encontraram taxas de resistência superiores a 20% à 

tais drogas. Isso sugere cautela no uso empírico destas drogas 

em ITUs comunitárias, uma vez que a literatura contraindica o 

uso empírico de drogas que apresentem mais de 20% de 

resistência para o tratamento de ITUs. 

Um estudo realizado no Brasil, no tratamento das ITUs, 

evidenciou alto índice de resistência de E. coli frente a 
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amoxicilina/ampicilina, sulfametoxazol-trimetropima e 

cefalotina, sendo que os antibióticos mais administrados para o 

tratamento empírico desta infecção, adquirida na comunidade 

em adultos são quinolonas (norfloxacina ou ciprofloxacina), 

sulfametoxazol-trimetropima, cefalosporinas de primeira ou 

segunda geração, amoxicilina-clavulanato ou nitrofurantoína. 

No entanto, a crescente resistência antimicrobiana deixa 

dúvidas quanto à validade destes tratamentos (SALTON; 

MACIEL, 2017). 

OTratamento de infecções causadas por E. coli têm 

apresentado limitações quando se trata da parte do tratamento 

devido a disseminação da resistência antimicrobiana. Em todo 

o mundo, cerca de 700.000 pessoas morrem, anualmente, de 

infecções associadas a microrganismos resistentes como a E. 

coli, e até 2050, estima-se que ocorrerão cerca de 10 milhões 

de novas mortes por ano em consequência desse aumento da 

resistência (FAÚLA; CERQUEIRA; MAGALHÃES, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

Durante o período avaliado, o microrganismo com maior 

prevalência foi a Escherichia coli, sendo este considerado de 

grande importância devido à sua alta prevalência nas infecções 

urinárias em pacientes ambulatoriais da comunidade e entre os 

internos do hospital. Então identificando os resultados que 

obtivemos com a pesquisa, 86 casos foram notificados no ano 

de 2017 para E.coli, onde o sexo feminino foi o mais acometido. 

Com relação a faixa etária a mais prevalente foi entre 20 e 29 

anos.  

Esse tipo de estudo epidemiológico é de suma 

importância, pois tem a finalidade de prevenir e controlar 
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infecções. Vale ressaltar que se faz necessário padronizar 

metodologias para utilizar os antimicrobianos certos, sendo 

necessário primeiramente realizar urocultura junto ao 

antibiograma com a intenção de identificar os causadores de 

ITU e diminuir o aumento da resistência bacteriana. Dessa 

maneira, se torna relevante o uso correto e a devida orientação 

de como proceder na utilização dos antibióticos, e a 

conscientização dos profissionais médicos e da população 

adotando o uso racional em especial dos antibacterianos de 

largo espectro como as quinolonas, diminuindo a pressão 

seletiva sobre os mesmos. O estudo visa também diminuir as 

terapias empíricas reduzindo as resistência bacterianas e 

aumentar o sucesso da terapia. Também deve-se conhecer o 

perfil de resistência bacteriana nos pacientes ambulatoriais e 

internados com infecções do trato urinário, pois é de suma 

importância para ações de monitoramento destas resistências 

e também visando evitar prescrições sem antibiograma. 
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RESUMO: A leishmaniose visceral (LV), conhecida 
popularmente como calazar, é uma doença infecciosa 
sistêmica, predominando em áreas rurais até a década de 1970, 
e a partir daí vem se expandindo para a zona urbana. O trabalho 
objetivou conhecer as características clínico-epidemiológicas 
decorrentes da LV no Estado da Paraíba no período 2014-2018. 
Foram analisados: os casos confirmados em cada 
macrorregião, morbidade hospitalar por localidade de 
residência e de hospitalização,e a taxa de letalidade; que foram 
comparados entre as macrorregiões. Os dados utilizados foram 
obtidos por meio da base de dados DATASUS do Ministério da 
Saúde, e da Secretaria estadual de saúde da Paraíba. Com a 
análise, foi possível observar que a região de João Pessoa (JP) 
apareceu com 17,4% dos casos, a macrorregião de Campina 
Grande (CG) expressou 26,3% das ocorrências e o Sertão/Alto 
Sertão (S/AS) foi responsável pela maioria dos casos nos anos 
de 2014 a 2017 (56,3%). Com relação às hospitalizações por 
LV, a macrorregião de CG foi responsável por 54,4% das 
internações, JP apareceu em seguida com 36,9% e (S/AS) 
apenas 8,7% das internações. A Paraíba apresentou taxa de 
letalidade de 11% entre 2014-2018. Os dados indicam a 
urgência de um maior investimento na infraestrutura de saúde, 
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além da intensificação das medidas profiláticas para a zoonose, 
com foco em controlar a transmissão da zoonose no Sertão do 
estado,  responsável pela maioria dos casos. 
 
Palavras-chave: Doença de notificação compulsória. 
Leishmaniose visceral. Taxa de letalidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose Visceral (LV), é uma doença infecciosa 

sistêmica, causada por protozoários flagelados da espécie 

Leishmania (Leishmania) infantum chagasi. O principal 

transmissor no país é o inseto Lutzomya longipalpis da família 

Psychodidae, conhecido popularmente como mosquito palha, 

birigui  ou  cangalhinha. Apenas as fêmeas adultas são 

hematófagas de mamíferos e se infectam, nos hospedeiros 

reservatórios do parasito. Os sintomas característicos da 

leishmaniose visceral em humanos nas fases iniciais são: 

aumento do fígado e do baço, palidez cutaneomucosa, perda 

de peso e febre irregular. Seu último estágio é caracterizado por 

edema nos membros inferiores, icterícia, febre continua, 

hemorragias, desnutrição e ascite. Quando não diagnosticada 

e tratada precocemente, a LV evolui para o óbito, geralmente 

desencadeado por sangramento ou infecção bacteriana.   

Até a década de 1970, a LV era tida como uma doença 

predominantemente de áreas rurais, porém em razão de 

alterações socioambientais, entrou em processo de expansão 

para a zona urbana. Nesse ambiente, o cão é seu principal 

hospedeiro reservatório, se caracterizando como a fonte de 

contaminação mais comum para o flebotomíneo nos ambientes 

domiciliares. 
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A LV é considerada uma doença neglicenciada, 

significando que está diretamente relacionada com as 

condições sociais e econômicas e com indicadores baixos e 

poucos investimentos para o seu controle. Entre os principais 

fatores de risco, estão as condições precárias de habitação e 

condições sanitárias domésticas, que podem favorecer a 

reprodução do flebotomíneo; dieta pobre em nutrientes; 

urbanização e incursão humana em áreas florestais. Segundo 

estimativas, anualmente ocorrem de 50.000 a 90.000 novos 

casos da zoonose, dos quais apenas 25 a 45% são relatados à 

Organização Mundial de Saúde (OMS). O Brasil foi um dos dez 

países responsáveis pela maioria dos registros no ano de 2017 

(95%), representando mais de 90% das notificações registradas 

nas Américas.  A notificação da LV no país é feita de forma 

compulsória, com o tratamento realizado através do Sistema 

Único de Saúde (CONTI; PINTO JÚNIOR, 2015; BRASIL, 2014; 

WHO, 2019). 

O Ministério da Saúde publicou no ano de 2006 o 

Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral 

(PVCLV), que objetiva conter o avanço e diminuir os índices de 

morbidade e letalidade. Visando diagnósticar e tratar os 

humanos infectados, tendo também ações preventivas como: a 

redução do vetor, eliminação de reservatórios e educação em 

saúde (ZUBEN; DONALÍSIO, 2016).  

Apesar da LV fazer-se presente em todas as regiões do 

país, atualmente, o Nordeste é o responsável por quase 50% 

dos casos. O estado da Paraíba apresentou, no ano de 2017, 

uma incidência de 1,14 a cada 100.000 habitantes (LUCENA; 

MEDEIROS, 2018). 

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os dados 

relacionados aos casos confirmados e internações decorrentes 
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da LV nas macrorregiões de saúde da Paraíba, nos anos de 

2014 a 2018. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tipo de Estudo 

 

Foi feito um estudo epidemiológico documental 

retrospectivo, que utilizou-se dados do Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH/SUS) e do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), ambos da base de dados 

DATASUS, além de ultilizar dados divulgados pela Secretaria 

de saúde do Estado da Paraíba.  

 

Local de estudo  

 

O estado da Paraíba fica situado no Nordeste do Brasil, 

e conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), apresenta uma área de 56.467,239 km², com 

estimativa de população de 3.996.496 habitantes no ano de 

2018. Desses, 942.067 da Macrorregião de Saúde do Sertão e 

Alto Sertão (S/AS); 1.120.578 pertencentes à Macrorregião de 

Saúde de Campina Grande (CG); e a Macrorregião de João 

Pessoa (JP) com 1.933.851 habitantes. A renda mensal per 

capita é de R$ 898,00 e seu Índice de Desenvolvimento 

Humano foi de 0,658, em 2010 (IBGE, 2017).  
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Figura 1. Mapa do Estado da Paraíba por macrorregiões de 

saúde. 

 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Variáveis analisadas 

 

Foram analisados: os casos confirmados em cada 

macrorregião, morbidade hospitalar por localidade de 

residência e de hospitalização,e a taxa de letalidade no tocante 

à quantidade de casos, que foi expressa em porcentagem, e 

para o seu cálculo ultilizou-se a fórmula a seguir:  

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 % =
nº de óbitos x 100

nº de casos
 

 

Para a realização dos cálculos em porcentagem e 

construção de gráficos utilizou-se o software Microsoft Office 

Excel 2010. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No intervalo dos anos 2014 a 2017 foram confirmados 

190 casos de LV no estado. A porcentagem de casos conforme 

o ano foi de 31,6% em 2014; 24,7% em 2015; o ano de 2016 

apareceu com o menor percentual do intervalo (17,4%), 2017 

representou 26,3% das ocorrências. Segundo dados 

divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, no ano de 2018 

foram confirmados 56 casos da doença. Porém não foram 

disponibilizados dados sobre as macrorregiões de ocorrência. 

A figura 2 mostra o número de ocorrência da LV de 2014 a 2017 

nas macrorregiões do estado da Paraíba. 

 

Figura 2. Número de casos confirmados de leishmaniose 

visceral por macrorregiões de saúde da Paraíba, 2014-2017. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

O total de ocorrências na Paraíba (190), se mostrou bem 

inferior ao número registrado no Piauí, entre os anos de 2012 a 

2015, no qual se confirmaram 954 casos, com média anual de 

238,5 casos e incidência média de 7,48 casos/100.000 

habitantes (SANTOS et al., 2017). De 2010-2017, o Piauí 

apresentou a maior incidência do calazar no Nordeste; em 

contrapartida a Paraíba juntamente com Alagoas apresentaram 

os menores índices da região. No ano de 2017, a Paraíba 

registrou a menor incidência do Nordeste, 1,14/100.00 

habitantes, contrastando com o Piauí que apareceu com 

incidência de 10,69/100.000 habitantes (LUCENA; MEDEIROS, 

2018).  

Ainda que suas taxas estejam entre as menores do 

Nordeste, no intervalo 2014-2018, os números de ocorrências 

na Paraíba, oscilaram suavemente, podendo está relacionado 

ao comportamento cíclico da LV, ocorrendo elevação de dados 

em períodos de cinco anos. Salienta-se a importância  de 

reforçar atividades de combate à zoonose, pois, os valores mais 

baixos em alguns períodos, provavelmente se devem a essa 

característica cíclica , e a tendência é de que os números  

aumentem nos próximos anos. As ações de controle da 

transmissão dessa zoonose, poderão definir o futuro da 

transmissão da LV no estado (BRASIL, 2015).  

Ao observar o percentual das 190 notificações por 

macrorregião de saúde, percebe-se a região do S/AS 

apresentou a maior parte dos registros nos anos de 2014-2017, 

seguido da macrorregião de CG e posteriormente, aparece a 

região de JP. Como pode-se observar na figura 3. 
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Figura 3. Percentual de notificações por LV na Paraíba, 

segundo a macrorregião de saúde, 2014-2017. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Observou-se no presente trabalho que mais da metade 

dos registros no período são de indivíduos que moram nas 

regiões do S/AS. Os sertões dos estados nordestinos se 

enquadram no perfil de ambiente típico para LV, com 

característica climática seca, irregularidade de chuvas e baixo 

nível socioeconômicos. Também apresentam processo de 

urbanização desordenada e desmatamentos o que contribuem 

para a propagação da zoonose pela zona urbana (LUCENA; 

MEDEIROS, 2018) (BRASIL, 2014). Em  Pernambuco, as 

macrorregiões do Sertão do Araripe e a do São Francisco, 

ambas interioranas, foram responsáveis por 49,6% registros de 

2006 a 2015 (SOUSA; RAMALHO; MELO, 2018).        

Quando apresentadas as ocorrências por ano, observa-

se que em 2014, os números de notificações da macrorregional 

de CG, aparecem em apenas quatro meses, primeiramente em 

maio e aparecendo novamente nos meses de agosto, setembro 

e outubro. Os casos no S/AS foram constantes, diminuindo no 
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mês de novembro e cessando juntamente com as outras 

regiões em dezembro. A figura 4 mostra o número de 

ocorrências notificadas nos meses de 2014.    

 

Figura 4. Número de casos confirmados de LV no ano de 2014, 

por macrorregião de saúde. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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A figura 5 mostra o número de notificações no decorrer de 2015. 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ja
n

e
ir

o

Fe
ve

re
ir

o

M
ar

ço

A
b

ri
l

M
ai

o

Ju
n

h
o

Ju
lh

o

A
go

st
o

Se
te

m
b

ro

O
u

tu
b

ro

N
o

ve
m

b
ro

D
e

ze
m

b
ro

 Sertão/Alto Sertão

Campina Grande

João Pessos



LEISHMANIOSE VISCERAL: ANÁLISE DE DADOS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICOS 

NA PARAÍBA 

870 
 

Figura 5. Número de casos confirmados de LV no ano de 2015, 

por macrorregião de saúde. 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Figura 6. Número de casos confirmados de LV no ano de 2016, 

por macrorregião de saúde. 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

No cenário de 2017, a região sertaneja do estado, 

destaca-se com os índices de quatro e cinco casos nos meses 
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em oito meses do ano, um a menos que a região do S/AS. A 

região pessoense registrou casos em seis meses do ano; como 

mostra a figura 7. 
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Figura 7. Número de casos confirmados de LV no ano de 2017, 

por macrorregião de saúde. 

 

 
  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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2018). 
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Acrescentando-se dados referentes à morbidade de 

2018, foram registrados de 2014 a 2018, 198 casos de 

internações decorrentes de LV na Paraíba. A percentagem de 

hospitalizações conforme o ano foi: 2014 (22,7%); 2015 

(14,7%); 2016 (17,2%); 2017 (22,2%); 2018 (23,2%). Ao se 

observar a proveniência dos pacientes, percebe-se que os 

residentes na macrorregião do S/AS são responsáveis pelos 

maiores percentuais de internação (Figura 8). Observando o 

local da hospitalização no mesmo período, a macrorregional de 

CG expressou a maior porcentagem de hospitalizações, 

seguida por JP, e por último o S/AS que registrou a menor 

quantidade de internações. Três dados relacionados ao local da 

internação não tiveram registro no sistema. A figura 9 mostra o 

percentual de pacientes, segundo a macrorregião de 

internação. 

  

  Figura 8. Pacientes internados por LV, por macrorregião de 

residência, 2014-2018. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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  Figura 9. Pacientes internados por LV, por macrorregião de 

internação, 2014-2018. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

   

Ao comparar os dados referentes ao local de 
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estado (LIMA et al., 2018).  
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macrorregião de residência foi de: Sertão e Alto Sertão (8,4%); 

Campina Grande (16%); e João Pessoa (12,1%). Os resultados 

contrastam quando comparado ao número de ocorrências por 

local de proveniência, que pode ter como causa, uma possível 

mudança do paciente na busca de ter acesso a um melhor 

tratamento, já que a região de CG possui a maior concentração 

das internações no estado; ou também a negligência de 

notificação da evolução para óbito no S/AS, que curiosamente 

aparece com a menor taxa. Ao buscar na literatura sobre a 

letalidade em estados do Nordeste, tem-se que no Piauí a taxa 

no período de 2012 a 2015, foi de 5,34%(SANTOS et al., 2017) 

e em Pernambuco foi de 7,3% (SOUSA; RAMALHO; MELO, 

2018). Sergipe apresentou nos anos de 2007-2016, a maior 

taxa entre os estudos encontrados (12,3%) (SANTOS et al., 

2018). Tabalhos no estado do Ceará, apresentaram a capital 

Fortaleza com 5,84% de letalidade, no período de 2009-2013 

(RODRIGUES et al., 2017)., Sobral, grande centro do interior 

do estado apareceu com 6,2% de média no período 2011-2015 

(SOUSA et al., 2018). Embora o Ceará esteja entre os estados 

de maior prevalência da LV, suas taxas de letalidade estão 

abaixo da média, se comparado a outros estados, que pode ser 

devido a um controle de maior frequência, pelo fato da zoonose 

ter grande impacto no estado. 

Em um estudo baseado nos anos de 2010 a 2017, entre 

os estados do Nordeste, constatou-se que a Paraíba registrou 

os menores percentuais de notificações, porém, seus valores 

de taxa de letalidade estiveram entre os mais altos, alarmando 

para a necessidade do rastreamento e maior divulgação de 

informações sobre a doença, em busca de obter diagnósticos e 

tratamentos precoces (LUCENA; MEDEIROS, 2018).  
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Conforme dados divulgados pela Secretaria de Saúde do 

Estado da Paraíba, as cidades com transmissão intensa da LV 

(Campina Grande, Catolé do Rocha, Itaporanga e João Pessoa) 

estão distribuídas em todas as macrorregiões, e ambos 

municípios de transmissão intensa, são considerados 

desenvolvidos quando comparados aos circunvizinhos; Sousa, 

único município com a transmissão considerada moderada, 

está entre as maiores cidades da Paraíba; outros municípios se 

enquadram na transmissão silenciosa em humanos, dados que 

podem estar relacionados a falhas no sistema de notificação 

municipal, além do desconhecimento da população sobre a 

transmissão da LV, que dificulta a busca pelo tratamento.  

Um outro estudo, realizado em seis grandes cidades de 

diferentes regiões brasileiras, dentre elas Fortaleza, constatou-

se dificuldades na implementação do PVCLV, relatando que os 

recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis são 

insuficientes, por haver disputa do repasse federal entre vários 

programas efetuados pela vigilância municipal, acarretando na 

deficiência na realização de todas as ações necessárias. 

Nenhum dos municípios da pesquisa relatou que cumpre todas 

as atividades do programa, comprometendo seu êxito, 

evidenciou-se também que nenhum deles conta com 

profissionais da área de educação no programa. As ações de 

educação em saúde, que visam informar e enfatizar sobre os 

perigos da LV, são desenvolvidas pelos técnicos, que possuem 

descrédito com a população por estarem envolvidos com a 

eutanásia dos cães infectados. O índice de adesão ao PVCLV 

na pesquisa, foi estimado como menor que 50%, evidenciando 

o baixo envolvimento da comunidade (ZUBEN; DONALÍSIO, 

2016).  
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Faz-se necessário que a  Secretaria de saúde da 

Paraíba, nos ano de 2019 e 2020, procure atingir as metas para 

diminuir os índices nas cidades de transmissão moderada e 

intensa , além de monitorar alguns dos municípios de 

transmissão silenciosa (BRASIL, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos dados apresentados, observa-se que a 

macrorregião do Sertão/Alto Sertão do estado registrou a 

maioria das notificações, como também o maior número de 

residentes internados, e ainda apareceu como a região com 

menor número de hospitalizações, evidenciando uma 

dependência aos estabelecimentos de saúde das grandes 

metrópoles de outras regiões. Também foi possível observar a 

alta letalidade da LV na Paraíba, que embora tenha o menor 

número de casos, está entre as maiores do Nordeste. 

Os dados indicam a urgência de aumentar o investimento 

na infraestrutura de saúde do S/AS, para proporcionar maior 

comodidade e acessibilidade ao tratamento. Ações preventivas 

devem ser intensificadas, contando com profissionais 

capacitados para realizar a educação em saúde e mobilizar a 

comunidade na eliminação do vetor, e expandir o rastreamento 

dos animais infectados. Além de reforçar o programa de 

combate em todo o estado, intensificando o monitoramento da 

doença, obtendo dados que possibilitem fortalecer controle da 

zoonose, garantindo uma melhor qualidade de vida a 

comunidade. 
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RESUMO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa 
causada pelo patógeno Mycobacterium leprae. Contudo, 
mesmo apresentando-se como uma doença bastante 
prevalente e incidente no Brasil, pouco estudos epidemiológicos 
são realizados sobre essa temática. Assim, o presente trabalho 
teve como objetivo elucidar o perfil clínico-epidemiológico de 
acometidos por hanseníase no Brasil, entre os anos de 2013 a 
2017, em indivíduos menores de 15 anos de idade. Tratou-se 
de um estudo documental, realizado a partir de dados 
secundários. Entre os anos de 2013 a 2017, foram acometidos 
por hanseníase 9.720 indivíduos menores de 15 anos, sendo o 
ano de 2017 aquele em observou-se o menor número de casos 
(15%), sendo a região Nordeste a mais incidente (49%). Além 
disso, constatou-se que indivíduos de 10 a 14 anos (64,7) e do 
sexo masculino (51,3%) foram os mais prevalente. 
Clinicamente a hanseníase dimorfa (36,3%), o grau de 
incapacidade zero (81,5%) e o aparecimento de uma única 
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lesão (39,6%) foram os mais frequentemente observados, 
sendo a farmacoterapia para a forma paucibacilar a mais 
utilizada (52,4%). Ao comparar o grau de incapacidade antes e 
após a farmacoterapia, notou-se que cerca de 12,7% dos 
acometidos apresentaram melhorias em sua condição clínica. 
Assim, espera-se que os dados expostos nesta pesquisa sirvam 
de subsídeo para a criação de políticas públicas que possam 
beneficiar os indivíduos mais susceptíveis.  
Palavras-chave: Bacteriose. Hanseníase. Mycobacterium 
leprae.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 A hanseníase, conhecida antigamente como lepra, é 

uma doença relatada na África e Ásia, desde 600 a.C, contudo 

o termo “hanseníase” vem sendo utilizado no Brasil com o 

intuito de diminuir o preconceito para com aqueles indivíduos 

que anteriormente eram conhecidos como leprosos (BRASIL, 

2019).  

 Conceitualmente, a hanseníase é considerada uma 

doença infectocontagiosa de evolução crônica, tendo 

Mycobacterium leprae como agente etiológico responsável. 

Esta bactéria trata-se de um bacilo álcool-ácido resistente 

(BAAR) e é perpassada de um indivíduo a outro, 

principalmente, por meio de gotículas de saliva contaminada ou, 

ainda, devido a lesões contendo o bacilo (SANTOS et al., 2015; 

PINHEIRO et al., 2017). 

 Esta bactéria atinge, principalmente, células de Schwann 

e nervos periféricos presentes na superfície da pele e troncos 

nervosos como (pescoço, face, braço, abaixo do cotovelo e 

joelhos) (BRASIL, 2017) 
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 O diagnóstico dessa doença é principalmente clínico, 

uma vez que, é impossível reproduzir o M. leprae em meios de 

cultura in vitro, entretanto métodos imunológicas e técnicas de 

biologia molecular têm sido utilizados como suporte 

(SILVESTRE; LIMA, 2016). Contudo, pode-se fazer 

baciloscopia através da coloração de BAAR para evidenciar se 

há ou não a presença do bacilo (BRASIL, 2017; LASTÓRIA; 

ABREU, 2012).  

 O diagnóstico clínico é dado pelo profissional médico, em 

que observa-se no indivíduo acometido a presença de manchas 

amarronzadas, esbranquiçadas (hipocrômicas) ou 

avermelhadas, sensações de formigamento, câimbras e 

choques no braços e pernas, que evoluem para dormência, 

nódulos pelo corpo, úlceras em pés e pernas, entre outros 

(BRASIL, 2019; BRASIL, 2017).   

 Clinicamente, a hanseníase pode se apresentar na forma 

paucibacilar (PB) ou multibacilar (MB), em que a forma PB se 

caracteriza pela presença de até cinco lesões de pele com 

perda de sensibilidade nestas localizades, enquanto que na 

forma MB está associada a presença de múltiplas lesões. Esse 

tipo de classificação torna-se imprescindível para a utilização 

de uma farmacoterapia adequada (FARIA; CALÁBRIA, 2017; 

BRASIL, 2019).  

 Epidemiologicamente, a hanseníase apresentou no ano 

de 2018 no Brasil, cerca de 28.660 casos novos, com taxa de 

cura de 80,6% e com cerca de 9.051 unidades de saúde com 

pacientes sob tratamento (BRASIL, 2019b). Além disso, a 

busca por estudos epidemiológicos sobre a hanseníase tornam-

se importantes, não só devido a escassez literária, assim como, 

em relação a necessidade do conhecimento que permita aos 
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profissionais da saúde uma melhor compreensão sobre a 

doença (VELÔSE et al., 2018).  

 Assim, torna-se importante ressaltar que em diversas 

localidades brasileiras a hanseníase é considerada uma doença 

endêmica (BRASIL, 2019a) contudo observa-se a falta de 

estudos envolvendo o perfil clínico-epidemiológico de 

acometidos por hanseníase no Brasil, sobretudo quando trata-

se de pesquisas envolvendo indivíduos menores de 15 anos de 

idade. 

 Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo 

elucidar o perfil clínico-epidemiológico de acometidos por 

hanseníase no Brasil, entre os anos de 2013 a 2017, em 

indivíduos menores de 15 anos de idade.  

 

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) (figura 1). 

 

  



PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE MENORES DE 15 ANOS ACOMETIDOS 

POR HANSENÍASE NO BRASIL, ENTRE OS ANOS DE 2013 A 2017 

884 
 

Figura 1. Roteiro de busca de dados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Local do estudo 

  

O Brasil, é um país localizado no continente americano, 

mais especificamente, américa latina. A área territorial é de 

8.510.820,623 km2, com população de 190.755.699 habitantes 

no ano de 2010. Em 2018, apresentou taxa de fecundidade de 

1,77 filhos por mulher e mortalidade infantil de 12,35 óbitos por 

mil nascidos vivos, com taxa de analfabetismo de 15 ou mais 

anos de idade de com de 6,8% (IBGE, 2019). 

 

Variáveis analisadas e análise estatística 

 

 Avaliou-se ano de notificação de casos novos para 

hanseníase em menores de 15 anos, região, sexo, faixa etária, 

forma clínica, número de úlceras, grau de incapacidade, 

esquema terapêutico e comparação entre os graus de 
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incapacidade antes e depois do tratamento farmacológico. Em 

seguida, foram calculados o número absoluto e o percentual.  

 O programa estatístico utilizado para a construção de 

gráficos e a realização dos cálculos foi o Microsoft Excel 2010.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Entre os anos de 2013 a 2017, observou-se 9.720 casos 

novos de hanseníase no Brasil, em indivíduos menores de 15 

anos (figura 2). 

 

Figura 2. Percentual de indivíduos menores de 15 anos 

acometidos por hanseníase no Brasil, entre os anos de 2013 a 

2017. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Com o passar dos anos o número de casos de 

hanseníase em menores de 15 anos têm diminuído, em que 

entre 2013 a 2015, não observou-se modificações expressivas 

em relação ao número de casos, além disso, nota-se que o ano 

de 2017 foi aquele em que observou-se o menor número de 

notificações no Brasil. Contudo, mesmo com essa redução de 

notificações, até meados do ano de 2015 a incidência da 
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hanseníase vinha sendo considerada de alta carga no país, 

com taxa de detecção de 12,2/100 mil habitantes (BRASIL, 

2018) 

 A diminuição no número de casos observada, pode estar 

relacionada ao fato de que o Brasil está de acordo com a 

Estratégia Global para Hanseníase 2016-2020, que apresenta 

o intuito de reduzir o número de casos da doença no país. Este 

programa consiste em buscar o diagnóstico e tratamento 

precoce, pesquisas básicas e enfrentamento do estigma social 

gerado diante da doença (BRASIL, 2018). Além disso, observa-

se que desde 2005 até meados de 2015, indivíduos com menos 

de 15 anos de idade, acometidos por essa bacteriose têm 

apresentado taxa de cura de até 90%, o que pode contribuir 

para a quebra do ciclo de transmissão e portanto, ter 

ocasionado na diminuição de caso em 2016 e 2017 (RIBEIRA; 

SILVA; OLIVEIRA, 2018).  

 Ademais, o desenvolvimento de campanhas e a 

capacitação de recursos humanos, devem ser estimuladas para 

facilitar o acesso a informação para a população e evitar, 

inclusive, o preconceito do próprio indivíduo consigo mesmo e 

melhoria do autocuidado ou do cuidado dos familiares com o 

indivíduo que encontra-se enfermo (LIMA et al., 2010). 

 Abaixo é possível verificar o percentual de casos de 

hanseníase observados em diferentes regiões brasileiras 

(figura 3). 

 

  



PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE MENORES DE 15 ANOS ACOMETIDOS 

POR HANSENÍASE NO BRASIL, ENTRE OS ANOS DE 2013 A 2017 

887 
 

Figura 3. Percentual de indivíduos menores de15 anos 

acometidos por hanseníase em diferentes regiões brasileiras, 

entre os anos de 2013 a 2017. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

  

 A região Nordeste foi aquela em que observou-se o 

maior número de casos, com 49% (n=4.765) das notificações, 

seguida da região Norte que apresentou 27,4% (n=2.667) dos 

casos e centro-oeste com 14,3% (n=1.388). Tal resultado 

apresenta-se semelhante com um estudo realizado no Brasil 

entre os anos de 2005 a 2015, em que maiores prevalências 

foram observadas nestas três regiões do Brasil (RIBEIRO; 

SILVA; OLIVEIRA, 2018). 

 As disparidades observadas entre as diferentes regiões 

brasileiras podem estar associadas, principalmente, a questões 

econômicas e sociais, em que nas localidades nas quais os 

indivíduos apresentam menor poder aquisitivo é comumente 

associado ao maior número de casos, podendo esta situação 
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ser observada facilmente nas regiões Norte e Nordeste 

(BRASIL, 2015; MELO et al., 2016; RIBEIRO; SILVA; 

OLIVEIRA, 2018). 

 O percentual de acometidos, levando em consideração o 

sexo pode ser observado abaixo (figura 4).  

 

Figura 4. Percentual do sexo de indivíduos menores de 15 anos 

acometidos por hanseníase no Brasil, entre os anos de 2013 a 

2017. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 O sexo masculino foi o mais prevalente para hanseníase 

em indivíduos menores de 15 anos, com 51,3% corroborando 

com um estudo realizado em Curitiba-PR, onde de 22 pacientes 

diagnosticados com hanseníase, 55% eram do sexo masculino 

(BUDEL et al., 2011) e com uma pesquisa desenvolvida de 

Uruaçu-GO, em que de 100 participantes 66,7% eram do sexo 

masculino (SILVA; TOLEDO; GELATTI, 2015).  

 Geralmente o sexo masculino, é o principal acometido, 

em faixas etárias mais altas, devido a questão cultural de o 

homem ter maior dificuldade em promover o auto-cuidado e 
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buscar os serviços de saúde, ocasionando em diagnóstico 

tardio (MONTEIRO et al., 2013; SILVA; TOLEDO; GELATTI, 

2015; RIBEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 2018). Entretanto na faixa 

etária investigada nesta pesquisa não encontram-se 

justificativas na literatura, uma vez que, maior parte dos estudos 

são desenvolvidos com indivíduos na fase adulta.  

 A faixa etária dos acometidos, pode ser observada na 

tabela 1.  

 

Tabela 1. Faixa etária de indivíduos menos de 15 anos 

acometidos por hanseníase no Brasil, entre os anos de 2013 a 

2017.  

Faixa etária N % 

Menor de 1 ano 01 <0,1 
1 a 4 anos 377 3,9 
5 a 9 anos 3.049 31,4 
10 a 14 anos 6.291 64,7 
Ignorados 02 <0,1 

Total 9.720 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos de idade 

foram predominantemente acometidas por hanseníase. Estes 

resultados se assemelham a um estudo realizado em São Luís 

– MA, em que de 40 crianças e adolescentes, 45% 

apresentavam entre 12 a 14 anos de idade (LOIOLA et al., 

2018).  

 Além disso, torna-se importante ressaltar que 31,4% das 

crianças acometidas apresentavam 5 a 9 anos de idade, o que 

é um importante achado, uma vez que, em menores de 10 anos 

a doença parece ser mais agressiva (XAVIER et al., 2019). 
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 Em relação a presença do menor número de casos em 

faixas etárias de indivíduos menores de 5 anos, isso pode ser 

explicado devido ao fato de que geralmente a bactéria pode 

passar por um grande período de incubação antes que ocorra 

o surgimento da doença propricamente dita. O período de 

incubação, em sua grande maioria, é de 2 a 5 anos, havendo 

em seguida o surgimento dos primeiros sintomas. Entretanto, 

são relatados casos em que há incubação de até 10 anos para 

que ocorra o aparecimento da doença o que justifica a pequena 

quantidade de casos em indivíduos de pouca idade (ALECRIM 

et al., 2017; XAVIER et al., 2019). 

 Na tabela 2 é possível observar os diferentes percentuais 

das formas clínicas de hanseníase diagnosticadas. 

 

Tabela 2. Formas clínicas de hanseníase em indivíduos menos 

de 15 anos no Brasil, entre os anos de 2013 a 2017.   

Formas clínicas N % 

Indeterminada 2.652 27,3 
Tuberculoide 2.329 24,0 
Dimorfa 3.533 36,3 
Virchowiana 531 5,5 
Não classificada 370 3,8 
Ignorado 305 3,1 

Total 9.720 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 A forma clínica predominante, foi a forma dimorfa com 

36,3%, seguida das formas indeterminada (27,3%) e 

tuberculoide (24%).  

 A hanseníase dimorfa, é uma das mais comumente 

observadas, podendo atingir até 70% dos acometidos. Nesta 

forma clínica, o paciente apresenta várias manchas de 
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coloração vermelha ou esbranquiçada, com bordas elevadas e 

mal delimitadas. A hanseníase indeterminada ou paucibacilar, 

por sua vez, foi umas das mais prevalentes pelo fato de que 

afeta principalmente indivíduos com menos de 10 anos de 

idade, sendo raramente vista em adultos. Clinicamente, o 

indivíduo acaba por apresentar uma única lesão, de coloração 

mais clara que a pele, sem alteração de relevo, entretanto com 

bordas mal delimitadas, apresentando perda de sensibilidade a 

dor e a temperatura, havendo, geralmente a preservação da 

sensibilidade tátil. Enquanto que a hanseníase tuberculoide, 

pode passar por até cinco anos de incubação, se manifestando 

comumente em crianças de pouca idade, incluindo crianças de 

colo. Clinicamente, manifesta-se por meio da presença de 

nódulos na face ou tronco que são totalmente anestésicos 

(GODINHO et al., 2014; BRASIL, 2017).  

 Na tabela 3 é possível observar o grau de incapacidade 

causado pela hanseníase na população estudada. 

 

Tabela 3. Grau de incapacidade evidenciada em indivíduos 

menores de 15 anos acometidos por hanseníase, no Brasil, 

entre os anos de 2013 a 2017.   

Grau de 
incapacidade 

N % 

Grau zero 7.921 81,5 
Grau I 929 9,6 
Grau II 249 2,5 
Não avaliado 621 6,4 

Total 9.720 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Cerca de 81,5% dos acometidos por hanseníase 

apresentaram grau zero de incapacidade, o que é um achado 
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positivo, uma vez que isto indica que não há comprometimento 

neural dos olhos, mãos e pés. Enquanto isso, 9,6% da 

população investigada nesta pesquisa apresentou grau de 

incapacidade do tipo 1, indicando que já existe perda das 

sensibilidade desses órgãos, por fim, somente 2,5% apresentou 

incapacidade física de grau 2, indicando que há presença de 

incapacidade propriamente dita e possível deformidade (DIVE, 

2018). 

 Contudo, torna-se importante enfatizar que parte 

significativa dos indivíduos diagnosticados com hanseníase não 

tiveram seu grau de incapacidade investigado, o que é um 

achado preocupante, uma vez que, estes pacientes correm o 

risco de desenvolver no futuro ou já estarem desenvolvendo 

algum grau de incapacidade, além de lesões que podem 

dificultar de forma severa as atividade cotidianas, uma vez que 

mãos, pés e olhos são as localidades frequentemente afetadas, 

ocasionando assim, em perda significativa da qualidade de vida 

dos acometidos (DIVE, 2018). 

 O número de lesões são extremamente importantes para 

definir qual a quimioterapia utilizada para o tratamento da 

hanseníase.  

 Na tabela 4 é possível observar o número de lesões em 

indivíduos menores de 15 anos. 

 Indivíduos com até 5 lesões são considerados 

paucibacilares correspondendo, portanto, a 74,3% dos 

acometidos, enquanto que quando tem-se mais de 5 lesões os 

infectados são classificados como multibacilares tratando-se 

assim de 10,7% dos enfermos (LASTÓRIA; ABREU, 2012). Tal 

resultado se assemelhou a um estudo desenvolvido na cidade 

de Igarapé-Açu-PA, em que de 53 acometidos, 66% 
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apresentaram a forma multibacilar (LOBATO; NEVES; XAVIER, 

2016). 

 

Tabela 4. Número de lesões evidenciadas em indivíduos menos 

de 15 anos no Brasil, entre os anos de 2013 a 2017.   

Número de 
lesões 

N % 

Nenhuma lesão 263 2,7 
Lesão única 3.853 39,6 
2 a 5 lesões 3.369 34,7 
>5 lesões 1.044 10,7 
Ignorado 1.191 12,3 

Total 9.720 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Após o diagnóstico do tipo de grau de incapacidade e 

número de lesões, os acometidos por hanseníase são guiados 

a utilizar-se de fármacos para tentar reverter sua condição 

clínica. Abaixo é possível observar quais foram as 

farmacoterapias utilizadas (tabela 5). 

 

Tabela 5. Esquema terapêutico empregado após diagnóstico 

em indivíduos menos de 15 anos acometidos por hanseníase, 

no Brasil, entre os anos de 2013 a 2017.   

Esquema 
terapêutico 

N % 

PQT*/PB/ 6 doses 5.092 52,4 
PQT*/ MB/ 12 
doses 

4.555 46,9 

Outros esquemas 53 0,5 
Ignorado 20 0,2 

Total 9.720 100 
* poliquimioterapia – rifampicina, dapsona e clofazimina.  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 O tratamento em pacientes paucibacilares tem duração 

de seis meses e é representado por 52,4% da população 

estudada. Para crianças, rifampicina tem dose mensal de 450 

mg, com uma cápsula de 150 mg e outra de 300 mg, sendo a 

administração supervisionada, enquanto que para dapsona, a 

dose mensal supervisionada é de 50 mg e a dose diária é a 

mesma, entretanto é autoadministrada. O tratamento para a 

forma multibacilar, por sua vez, é mais complexo. No caso das 

crianças, a rifampcina e dapsona são administradas da mesma 

forma em que se apresenta no esquema terapêutico que a 

paucibacilar, sendo que tem-se também a adição da clofazimina 

no tratamento farmacológico, com dose mensal de 150 mg, 

subdivididas em três cápsulas de 50 mg cada com 

administração supervisionada e uma dose de 50 mg auto-

administrada em dias alternados (BRASIL, 2019; GODINHO et 

al., 2015). 

 Além disso, observa-se que 0,7% das crianças 

acometidas, não tiveram o tipo de farmacoterapia relevada, o 

que dificulta, portanto saber se outras possíveis alternativas 

sejam tão eficientes quanto as atualmente utilizadas. 

 Após o emprego desses esquemas terapêuticos, é 

possível observar se houve alguma mudança no nível de 

incapacidade (figura 5).  
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Figura 5. Comparação entre os graus de incapacidade 
evidenciada em indivíduos menos de 15 anos acometidos por 
hanseníase, no Brasil, entre os anos de 2013 a 2017, antes e 
após o tratamento farmacológico inicial.    
 

 
 Observa-se que o grau de incapacidade do tipo 0 

aumentou 12,7%, indicando que parte significativa dos 

acometidos por hanseníase tiveram melhoria no seu quadro 

clínica. Além disso, nota-se diminuição de incapacidade de 

graus 1 e 2. Tal achado corrobora com um estudo realizado em 

Presidente Prudente-SP,que observaram que cerca de 5% dos 

pacientes tinham tido melhoras significativas chegando a 

alcançar o Grau 0 (FARIA et al., 2015). 

 Assim, torna-se importante infatizar que o diagnóstico 

precoce ainda é a melhor forma de combater a expansão da 

hanseníase e de melhorar o quadro clínico dos indivíduos já 

acometidos, uma vez que, o tratamento farmacológico poderá 

ser implementado mais rapidamente e o bacilo combatido de 

forma mais precoce.  

 



PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE MENORES DE 15 ANOS ACOMETIDOS 

POR HANSENÍASE NO BRASIL, ENTRE OS ANOS DE 2013 A 2017 

896 
 

CONCLUSÕES 

 

 Entre os anos de 2013 a 2017, foram acometidos por 

hanseníase 9.720 indivíduos menores de 15 anos no Brasil, em 

que maior parte dos casos ocorreram nas regiões Norte e 

Nordeste. 

 Houve o predomínio de indivíduos do sexo masculino e 

com faixa etária de 10 a 14 anos de idade. Clinicamente 

observou-se maior prevalência da hanseníase dimorfa, grau de 

incapacidade zero e um única lesão. 

  A farmacoterapia para as formas paucibacilar e 

mutibacilar contribuiu grandemente para diminuir o grau de 

incapacidade dos acometidos, demonstrando a importância do 

diagnóstico precoce e do emprego de uma correta 

farmacoterapia.  

 Assim, conclui-se que o dados demonstrados nesta 

pesquisa podem servir como subsídeo para o desenvolvimento 

de indicadores e possíveis políticas públicas que possam 

beneficar os indivíduos mais susceptíveis. 
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RESUMO: As doenças tropicais negligenciadas (DTN’s) são um 
grupo de enfermidades que acometem as populações mais 
simples, como marca de sua condição social. Além disso, essas 
doenças estão na origem das limitações sofridas por parte 
considerável da população, aumentam a morbimortalidade dos 
acometidos, e possuem resoluções simples. Nessa linha, são 
um grupo de doenças pouco estudadas, e, via de regra, 
ignoradas pelas políticas públicas por parte dos governos dos 
estados atingidos. Dessa forma, esse estudo objetiva o 
aumento da disponibilidade de informações sobre as DTN’s, em 
especial no estado de Pernambuco, no Brasil. Desse modo, 
esse é um estudo descritivo baseado nos dados do DataSUS, 
acerca das internações hospitalares no estado de Pernambuco. 
Nessa perspectiva, tais dados relevam a predominância da 
dengue, leishmaniose visceral e hanseníase na região 
estudada, além de um discreto aumento no número de 
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tripassonomíase americana, assim como a presença de outras 
DTN’s. Após a análise dos dados é perceptível, a diminuição, 
de modo global, da ocupação de leitos hospitalares por DTN’s, 
no estado de Pernambuco, embora, algumas apresentem 
aumento na ocupação de leitos, além disso, a diminuição pode 
não demonstrar a realidade do estado, por consequências da 
pouca capacidade que algumas doenças apresentam de 
causarem sintomas que justifiquem uma internação. Dessa 
forma, mais estudos se fazem necessários. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Doenças Tropicais Negligenciadas. 
Epidemiologia. Pernambuco. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN’s) são um 

grupo de doenças infecciosas as quais compartilham 

características em comuns, sendo os principais traços o 

acometimento massivo de populações devastadas pela 

pobreza, baixa taxa de disseminação, possuírem impactos 

relevantes na morbimortalidade dos acometidos e dispuserem 

de resoluções simples (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

2010). Sendo assim, as DTN’s avançam em todo o globo a 

medida que as crises humanitárias, econômicas e climáticas 

expandem a pobreza em todo o planeta, através da 

inviabilidade dos governos fornecerem as medidas necessárias 

para seus controles e resoluções (HOTEZ, 2017). 

Desse modo, o estado é, amplamente, assolado pelas 

DTN’s, sendo as principais que o atingem a Dengue, a 

Leishmaniose Visceral e a Hanseníase, além de outras doenças 

em escalas menores (PERNAMBUCO, 2015). Além disso, as 

DTN’s estão associadas ao aumento da letalidade, 
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suscetibilidade e transmissibilidade de outras doenças mais 

graves, como tuberculose, síndrome da imunodeficiência 

adquirida (aids), devido ao vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) e malária (SIMONS, 2016), as quais aids e tuberculose 

marcam sua presença no estado de Pernambuco (BARBOSA 

et COSTA, 2011), sendo, sozinhas, responsáveis por 4518 

internações hospitalares, em 2018, na região (DataSUS). 

Dessa forma, é importante o conhecimento sobre as DTN’s 

mais prevalentes no estado de Pernambuco, visto a pouca 

disponibilidade de índices sobre as doenças e a população 

estudada. Este estudo visa trazer maior informação sobre as 

principais doenças prevalentes no Estado de Pernambuco para 

que os profissionais, além desconhecimento quanto as 

principais DTN’s, presentes, nas principais morbidades da 

região e causas de óbito.  

 

MATERIAIS E MÉTÓDOS 

 

Esse é um estudo descritivo, realizado entre outubro e 

novembro de 2019, sobre “Internações Hospitalares” e “Óbitos 

hospitalares” por “Dengue”, “Leishmaniose Visceral”, 

“Hanseníase”, “Tripassonomíase Americana”, 

“Esquistossomose”, “Filariose”, “Raiva”, “Tracoma”, 

“Ancilostomíase” e “Outras Helmintíases” contidas no Sistema 

de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

(SIH/SUS), na secção “Morbidade Hospitalar do SUS 

(SIH/SUS)” e subsecção “Geral, por local de residência – a 

partir de 2008” fornecido pelo Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DataSUS), no período de janeiro de 

2015 a junho de 2019. 
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O grupo “Outras Helmintíases”, trabalhado nas tabelas, 

compreende as doenças identificadas pelo CID-10 “B68-B71”, 

“B75-B76”, “B77-B83”. Em outra linha, as tabelas foram 

produzidas pelo programa Microsoft Word Office, versão 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

INTERNAÇÕES 

  

É notável o aumento dos casos de Dengue, 

Leishmaniose Visceral e Tripanossomíase Americana no ano 

2019, embora ele apresente números absolutos menores que 

outros anos os números só vão até metade do ano 

(Junho/2019) deixando-o comparativamente maior. Nessa 

linha, confirma-se a prevalência, ao longo do tempo, da 

Dengue, da Leishmaniose Visceral e da Hanseníase no estado 

de Pernambuco quando analisados os números totais ao longo 

do tempo. 

Em outra linha, é observado o aumento da 

tripanossomíase americana, em 2019, comparável ao ano 

anterior reforçando a revisão dos projetos de vigilância dessa 

enfermidade. Concomitantemente, a Raiva, o Tracoma, assim 

como outras Helmintíases se revelam causadoras de 

morbidades hospitalares pontuais na região estudada, mas não 

significa, necessariamente, que não possuam valores de 

endemia na região. Nessa perspectiva, o estudo revelou as 

DTN’s com capacidade de infligir considerável morbidade 

hospitalar, o que não testifica a ausência de acometidos por 

doenças pouco expressivas no estudo, visto as múltiplas 
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fisiopatologias e sintomatologias, nas quais estão inseridas 

doenças com poucos sintomas ou inexpressividade deles.  

Por outro lado, foi percebido na compilação dos números 

no DataSUS um expressivo aumento de internações por 

Dengue no ano de 2016, comparado ao anterior. No entanto, o 

aumento desse número coincide com os primeiros relatos de 

transmissão autóctone de outras arboviroses no Brasil, no caso 

Chinkunguya e, em especial na região do Nordeste, Zika, as 

quais tiveram seus primeiros casos relatados no início de 2015, 

após testes negativos de Dengue e investigação da doença 

(ZANLUCO ET AL, 2015). 

Por sua vez, é perceptível a redução da Raiva, da 

Esquistossomose e da Hanseníase na parcela de internações 

por DTN’s em Pernambuco, no período estudado. De modo 

Geral, as DTN’s permanecem constantes ao longo dos anos, 

sendo, particularmente, responsável por, aproximadamente, 

10.000 internações nos últimos 5 anos. 
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TABELA 1. Número de Internações Hospitalares, pelo 
SIH/SUS, em Pernambuco, janeiro de 2015 a junho de 2019 

 
Fonte: DataSUS, 2019 (Adaptado por SILVA e colaboradores) 

 

 ÓBITOS 

  

 No perfil de mortalidade, as DTN’s com maiores 

fatalidades em Pernambuco foram da Leishmaniose Visceral, 

com uma queda de mais da metade dos óbitos em 2015 no ano 

de 2019 e Dengue, com uma constância nos números ao longo 

dos anos. Por outro lado, as outras DTN’s mantiveram taxas 

similares entre si e entre os anos.  
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TABELA 2. Número de óbitos Hospitalares, pelo SIH/SUS, em 
Pernambuco, de janeiro de 2015 a junho de 2019 

 
Fonte: DataSUS, 2019 (Adaptado por SILVA e colaboradores) 

 

 

 DTN’S E OUTRAS DOENÇAS INFECCIOSAS: HIV E 

TUBERCULOSE, CO-INFECÇÕES. 

 

 As doenças infecciosas lideram as causas de óbito no 

estado de Pernambuco, entre janeiro de 2015 e junho de 2019, 

sendo o HIV e a Tuberculose líderes nesses números, como 

doença especifica, entre janeiro de 2015 e junho de 2019. 

(DataSUS). Além disso, a aids possui valores pandêmicos. 

Desse modo, no estado de Pernambuco, a aids, vem 

aumentando o número de acometidos, em 17,3 casos/ 100.000 

habitantes, no ano de 2013, além do acréscimo no número de 

óbitos devido a doença, em contraste com a estabilização no 

resto do Brasil. Nessa via, Pernambuco apresentou, em 2013, 
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6,1 casos de óbitos para cada 100.000 habitantes pela doença. 

Em outra linha, Pernambuco lidera os números de casos de 

tuberculose, na região do Nordeste, com 4.333 casos 

novos/ano, entre 2009 e 2013, com uma taxa de incidência de 

48,6 por 100.00 habitantes.  Sendo assim, possui uma taxa de 

incidência de 26,6% maior que a média brasileira, some a isto 

uma taxa de 31,7% de abandono do tratamento e o crescimento 

dos casos de tuberculose multirresistente (PERNAMBUCO, 

2016). 

 Segundo Pang (2015), pacientes com co-infecções de 

Dengue e HIV apresentaram, até, 6 vezes mais probabilidade 

de desenvolveram formas graves de Dengue (Dengue 

Hemorrágica e Síndrome do Choque da Dengue), 

principalmente devido a perdas severas de plasma. Nessa 

perspectiva, pacientes com Dengue-HIV apresentaram mais 

sinais clínicos como hepatomegalia, acúmulo de líquidos e 

envolvimento múltiplo de órgãos, assim como uma elevada 

eosinófilia, em detrimento de sinais como rash e manifestações 

hemorrágicas, sendo essas alterações devidas a modificação 

da resposta imunológica ocasionada pelo HIV (PANG ET AL, 

2015a). 

 Mas, há poucos estudos sobre co-infecções entre 

Dengue e Tuberculose, nos últimos 5 anos, levando a procura 

de relato de casos no proceder com pacientes acometidos por 

ambas as infecções ou estudos mais antigos. Dada a alta 

prevalência de ambas as doenças no mundo. 

 Em outra linha, há aumento da mortalidade em pacientes 

com co-infecções de Leishmaniose (Visceral e Tegumentar) e 

HIV, com apresentações clínicas comuns, por parte dos co-

infectados, comuns aos infectados apenas por Leishmaniose. 
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No entanto, há apresentações sintomatológicas incomuns pelos 

pacientes co-infectados, como a síndrome inflamatória da 

reconstituição imune (SIRI) (LINDOSO ET AL, 2016). 

Concomitantemente, houve um aumento da imunossupressão 

por parte da co-infecção, com contagem de células LCD4+ 

inferiores a 100 células/dL em até 30% dos casos (TÁVORA; 

NOGUEIRA ET GOMES, 2015). 

 Da mesma forma, que os casos de Dengue com 

tuberculose, há poucos achados a literatura dos últimos 5 anos 

acerca de co-infecções entre Leishmaniose e Tuberculose 

demandando mais estudos pelo meio acadêmico. 

Principalmente, por pesquisadores das áreas endêmicas. 

Foi verificado aumento discreto na duração dos ciclos de 

pessoas acometidas de Hanseníase e HIV, com uma 

apresentação maior de sintomas moderados, porém, sem 

diferenças significativas nas lesões frente aos pacientes 

acometidos exclusivamente, por Hanseníase (PIRES et al, 

2015; SUDARSA, KARNA ET RUSTYATI, 2018). Desse modo, 

foi observado poucas alterações histopatológicas entre co-

infectados e pacientes, apenas, com hanseníase revelando que 

as duas doenças progridem independentemente (PIRES et al, 

2015). 

 Em outra perspectiva, casos de co-infecção entre 

tuberculose e Hanseníase são incomuns, todavia, há hipóteses 

que a imunidade de ambas as doenças seja cruzada, e 

pacientes acometidos previamente por Hanseníase 

apresentariam uma melhor imunidade frente ao Mycoplasma 

tuberculosis. Além disso, ambas as doenças possuiriam meios 

distintos de ativação imunológica, sendo a Hanseníase 

ativadora de imunidade celular mediada que poderia favorecer 
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o desenvolvimento da tuberculose via M. tuberculosis latentes 

(SENDROSA et al, 2015; VERMA et al, 2015). 

 Nos casos de co-infecção entre Esquistossome e HIV, 

um estudo demonstrou o aumento da suscetibilidade de 

infecções por vírus de HIV-1 em pacientes portadores da 

helmintíase, principalmente mulheres. O estudo revelou, 

também, que infecções por Schistossoma mansoni possuem 

acometimento de mucosas genitais e intestinais, levando a um 

quadro de inflamação crônica, onde houve presença dos ovos, 

do verme, nos tecidos genitais da vaginais, do colo do útero e 

da parede uterina, nas mulheres, e das vesículas seminais, nos 

homens, além do reto, no acometimento intestinal, sendo essa 

inflamação a causa do aumento da suscetibilidade, sendo a via 

de sexo anal com maior probabilidade de infecção por HIV em 

acometidos por S. mansoni. Dessa forma, S. mansoni, leva a 

alterações na imunidade da mucosa dos hospedeiros 

favorecendo um aumento da carga viral e, consequentemente, 

soroconversão (DONWS et al, 2017). 

 No que se trata a co-infecções de Tripassonomíase 

americana e HIV, um estudo evidencia a capacidade reativação 

da fase aguda da doença de Chagas em pacientes já crônicos 

(STAUFFERT et al, 2017). Também, foi percebido uma 

constante estimulação do sistema imune por antígenos T. cruzi, 

e, a capacidade, mantida, de linfócitos CD8+ identificar e 

combater os protozoários, no entanto foi percebido uma 

redução de alguns grupos de citocinas, em especial a IL-2 E 

INF-γ (TOZZETO-MENDONZA et al, 2017). 

 Há carência de estudos sobre co-infecções entre 

tripassonomíase americana e tuberculose. Dessa forma, há 

uma maior necessidade de mais estudos. 
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Por outro lado, infecções concomitantes entre S. haemotobium, 

revelou capacidade de modificação da resposta imune em 

pacientes previamente infectados com M. tuberculosis, através 

de mecanismo de metilação do DNA do hospedeiro levando a 

uma resposta Th2 prolongada, por até 6 meses, a qual favorece 

a progressão da tuberculose. Dessa forma, a modificação 

ocorre pela alteração da atividade dos genes produtores de 

INF-γ, já elucidados como sinalizadores interessantes da 

resposta anti-TB, ao dificultar sua produção (DINARDO et al, 

2018). 

 Em adição, os estudos acerca de co-infecções entre 

filariose e HIV revelaram não existir uma correlação entre 

ambas as doenças, de tal modo, que nem mesmo o sucesso do 

tratamento foi alterado entre os infectados pela Wucheria 

bancrofiti os soropositivos e soronegativos. Sendo assim, as 

doenças evoluem de formas independentes (KROID et al, 2016; 

TAFATATHA et al, 2015). 

 Já estudos com filariose, e outras helmintíases, 

revelaram propriedades protetivas aos bacilos da tuberculose 

quando há co-infecções, visto que existem alterações na 

resposta imune e seu consequente desvio para uma resposta 

Th2, em detrimento da Th1 à qual é a funcional contra a TB. No 

entanto, modelos de estudo em animais mostraram resultados 

sem consistências (CHATTERJEE et al NUTMAN, 2015). 

 Acerca das co-infecções de Geo-helmintíases com HIV, 

há diferentes reações para cada verme, em particular e 

coletivamente. As co-infecções com estrongiloidíase, são 

responsáveis por quadros de superinfecção com 

acometimentos multiorgânicos, quando os vermes extrapolam 

o trato gastrointestinal, e fatalidades, entre elas a obstrução 
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pulmonar pelo excedente de vermes. As co-infecções com T. 

solium, são particularmente relevantes, principalmente na 

neurocisticercose, onde é relatado a manifestação de múltiplos 

cistos (VON BRAUN et al, 2019). No modo geral, o desvio para 

uma reposta imunológica Th2, ocasionada pelos vermes, 

influenciam positivamente a progressão do HIV, assim como a 

diminuição das células T influenciam positivamente as 

infecções helmínticas revelando uma sinergia (MULU et al, 

2015; VON BRAUN et al, 2019). 

 As Helmintíases, de modo geral, auxiliam na progressão 

da tuberculose, como já foi visto o desvio das respostas imunes 

em direção ao Th2, frente ao Th1, funcional contra a TB 

(CHATTERJEE et NUTMAN, 2015). Além disso, as Geo-

helmintíases (ascaridíase, estrongiloidíase, teníase, 

ancilostomíase, oxiuríase, tricuríase, dentre outras) revelam-se 

como importantes fatores de morbimortalidade nas co-

infecções com TB, também pela diminuição da efetividade dos 

anti-micobacterianos, e, consequentemente, o auxilio no 

desenvolvimento de formas mais graves da TB pulmonar (G.G. 

SIMON, 2016). 

 

DTN’S E PRINCIPAL MORBIDADE: DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES 

  

 As doenças cardiovasculares são, entre Janeiro de 2015 

e Junho de 2019, as principais causas de internações, após 

gravidezes e acidentes, do estado de Pernambuco (DataSUS). 

Concomitantemente, as doenças cardiovasculares são, 

também, as principais causas de óbitos no mundo (RITCHIE, 
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2019), e a segunda, entre janeiro de 2015 e Junho de 2019, no 

Brasil (DataSUS). 

 Dessa forma, estudos revelaram associações entre 

predisposição a formas severas da dengue, como febre 

hemorrágica e choque, de pacientes que apresentavam 

doenças cardiovasculares como comorbidade frente aos que 

não (PANG ET AL, 2017b). Além disso, foi verificado que dentre 

todas as situações crônicas cardiovasculares, a hipertensão 

arterial sistêmica foi percebida como fator de predisposição as 

formas severas de Dengue, assim como ao vírus da febre Oeste 

do Nilo, junto com a diabetes (BADAWI ET AL, 2018). Além de 

todas as repercussões vasculares comuns a sintomatologia da 

doença.  

 Em outra linha, foram relatados casos de transmissão de 

Leishmaniose Visceral através de transplantes de coração de 

áreas endêmicas, com casos de óbitos 5 meses após o 

tratamento (DE CARVALAHO ET AL, 2016). Já um estudo com 

uma análise linear e não-linear, revelaram que pacientes com 

hanseníase apresentava atraso nas respostas da regulação 

cardiovascular frente a pacientes controle. Desse modo, tal 

mecanismo deve-se a um provável aumento da modulação 

simpática cardíaca devido a redução da modulação do nervo 

vagal, decorrentes, de um acometimento desse nervo pelo 

tropismo do Mycobacterium leprae pelas células de Schwann 

(DE SOUZA SANTOS ET AL, 2017). 

 A mais ilustre das DTN’s, quando se trata de doenças 

cardiovasculares, é a tripassonomíase americana, 

principalmente, devido a sua fisiopatologia. A tripassonomíase 

americana é causada pelo Trypanossoma Cruzi, um protozoário 

flagelado que se multiplica no interior das células do miocárdio 
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levando a uma progressiva dilatação das fibras miocárdicas e 

do órgão de modo geral. Sendo assim, é presenciado 

fenômenos como arritmias, trombos intramurais, e mortes 

súbitas, além do acometimento de outros sistemas, como o 

digestivo. Além disso, a doença conta com, no seu repertório, 

alterações imunológicas devido a um quadro crônico de 

inflamação e disfunções neurológicas locais, sendo, sozinha, 

essa DTN’s responsável pelo surgimento de quadros 

disfuncionais cardiovasculares próprios (GROOM; 

PROTOPAPAS; ZOCHIOS, 2017). 

 Em outra perspectiva, a esquistossomose, foi 

correlacionada, também, a alterações miocárdicas, mesmo que 

de forma indireta. Dentre essas, hipertrofia da válvula 

ventricular direita (válvula tricúspide), hipertensão pulmonar e 

cor pulmonale, além de estudos sugerirem fibrose 

endomiocardíaca, presenciadas em autopsias de pacientes 

com avançada hepatoesplenomegalia (GROOM; 

PROTOPAPAS; ZOCHIOS, 2017). 

 Já nas helmintíases, a teníase, em sua forma de 

cisticercose, é mais conhecida pelo seu acometimento neural. 

Todavia, há acometimentos em outros sistemas, em especial, o 

cardíaco, onde o verme se aloja entre as fibras miocárdicas em 

até 25% dos casos de neurocisticercose. Desse modo, o verme 

acaba por causar lesões levando a arritmias cardíacas, 

granulomas e fibrose do miocárdio (GROOM; PROTOPAPAS; 

ZOCHIOS, 2017). No entanto, não foram correlacionados 

agravos de infecções ou quadros de agravos cardiovasculares 

em pacientes com estrongiloidíase e doença cardiovascular 

frente ao grupo sem estrongiloidíase (CABRAL ET AL, 2015). 
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 OUTROS ESTUDOS EPIDEMIÓLOGICOS 

 

 Um estudo realizado em no estado de Sergipe, entre 

1980 e 2013, constatou que houve, ao longo dos últimos 15 

anos do estudo, um progressivo aumento da taxa de 

mortalidade decorrente das DTN’s. Dessa forma, Sergipe como 

um estado na mesma região que Pernambuco, fornece 

parâmetros necessários para uma avaliação, resumida, da 

dinâmica temporal das mais comuns doenças tropicais na 

região. Nessa linha, constou-se que Sergipe sofria com os 

casos, em ordem da taxa de óbitos anuais, de 

esquistossomose, tripassonomíase americana e leishmaniose 

visceral (DE ALBUQUERQUE, 2017). 

 Em outra linha, um estudo realizado sobre todo território 

brasileiro, entre 2000 e 2011, verificou o aumento progressivo 

dos óbitos por doenças tropicais superando os números de 

outras enfermidades infecciosas, como tuberculose e malária. 

Nessa perspectiva, o estudo verificou que a doença com maior 

taxa de mortalidade, em todo o território nacional, foi a 

tripassonomíase americana (Doença de Chagas), seguida por 

esquistossomose e leishmaniose. Por outro lado, o estudo, 

igualmente, percebeu que a região nordeste, onde o estado de 

Pernambuco está inserido, é a terceira em números de óbitos 

anuais/ 100.000 habitantes, possuindo a região Centro-Oeste a 

liderança. O estudo, também, concluiu, que as regiões nortes, 

nordeste incluso, possuíam taxas de óbitos por DTN’s maiores 

por leishmaniose, que as outras regiões, encabeçadas pela 

tripassonomíase americana (MARTINS-MELO, 2016). 

 Nessa linha, um estudo realizado no Equador, entre 1994 

e 2013, um país sul americano cujo fornece parâmetros para 
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comparação com o Brasil, visto ambos compartilharem a 

mesma região, demonstrou que ao longo do período da análise, 

o Equador controlou casos de Tripassonomíase Americana, 

oncocercose, brucelose e raiva. No entanto, o Equador lida com 

problemas no controle de equinococose (GESTAL et al, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

 A princípio por este estudo pode-se concluir que as 

DTN’s se encontram em ascensão no estado de Pernambuco, 

com aumento do número de ocorrências anual junto ao 

aumento no número de internações e nas causas de óbito. No 

entanto, embora algumas doenças pareçam pontuais e 

controladas, como o tracoma e a ascaridíase (uma geo-

helmintíase), existe uma incapacidade do sistema de notificar 

todos os casos das doenças, pois as doenças assintomáticas, 

com poucas sintomatologias ou sintomatologias toleráveis, 

acabam por não infligir uma necessidade no enfermo de 

procurar um profissional de saúde. Todavia, esse estudo foi 

realizado através de uma compilação dos dados fornecidos pelo 

SUS acerca dos pacientes internados, sendo assim mais 

confiável pela passagem de tais indivíduos por um grupo 

profissional que analisou, catalogou e notificou a ocorrência. 

 Desse modo, esse estudo complementa a produção de 

informações ao colocar em evidência, quais as principais 

doenças que possuem uma sintomatologia expressiva que 

pressione o paciente a procurar ajuda profissional, no estado de 

Pernambuco. Assim como, através de conhecimentos prévios, 

perceber quais doenças de sintomatologia expressiva estão, de 

fato, sendo controladas e combatidas no estado.  
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Dessa forma, o estado de Pernambuco, mediante esta analise 

demonstra uma tendência em acompanhar o número de casos 

de acometimento nacional, assim como a prevalência regional 

da leishmaniose. Todavia, precisamente inserido em um país 

subdesenvolvido, Pernambuco deixa a desejar quando 

comparado a outros países subdesenvolvidos quais atingiram 

seus objetivos de controlar as doenças negligenciadas. 

 A ausência de estudos epidemiológicos sobre as DTN’s 

recentes na literatura, principalmente em Pernambuco pode 

fazer uma interpretação de forma errônea, visto o 

acontecimento de subnotificações levando a uma dificuldade de 

análise de parâmetros locais que possam averiguar o progresso 

de políticas voltadas para o controle das DTN’s. Sendo assim, 

mais estudos são necessários para o enriquecimento do tema. 
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RESUMO: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa 
causada principalmente pela bactéria Mycobacterium 
tuberculosis. Nacionalmente, devido à alta taxa de mortalidade, 
essa afecção ainda é considerada um preocupante problema 
de saúde pública. Diante disso, objetivou-se definir o perfil 
epidemiológico da tuberculose na cidade de Recife-PE, nos 
anos de 2014 à 2018. Esse trabalho trata-se de um estudo 
epidemiológico, retrospectivo e documental, utilizando os dados 
disponíveis pelo Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde do Brasil (DATASUS), enfatizando as variáveis 
ano de notificação, faixa etária, sexo, escolaridade, etnia, zona 
de residência e fatores facilitadores para o surgimento da 
doença. Dos 12.719 casos, o ano de 2017 majoritariamente 
possuiu o maior número de casos (20,82%) e o sexo masculino 

mailto:mariliabarrosc@hotmail.com
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foi o mais prevalente (68,64%). As idades de 20 a 39 anos foram 
as mais frequentes (43,45%), e a etnia prevalente foi a parda 
(53,97%). Ademais, a maioria dos acometidos possuíam baixa 
escolaridade (30,95%) e residiam na zona urbana (92,87%). 
Adicionalmente, 14,03% eram fumantes, 20,54% consumiam 
bebidas alcoólatras, 45,19% eram HIV negativos e 16,20% 
estavam em estado de Aids. Logo, o perfil de acometidos para 
tuberculose foram predominantemente de indivíduos do sexo 
masculino, com 20 a 39 anos de idade, pardos, residentes da 
zona urbana e com baixa escolaridade. Esse estudo permite o 
norteamento de ações, cujo objetivo é o controle da 
tuberculose. 
Palavras-chave: Tuberculose. Doença Infectocontagiosa. 

Epidemiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa que 

acomete principalmente os pulmões. Mundialmente, essa 

afecção diante de todas as demais doenças infeciosas é a que 

mais causa morbimortalidade (ROSSETTO et al., 2017).  

Esta enfermidade é transmitida principalmente pela 

tosse do paciente contaminado, embora também seja 

transmitida pela fala. Ao tossir, o indivíduo libera, juntamente 

com gotículas de saliva o patógeno Mycobacterium 

tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, sendo 

este microrganismo responsável pela maioria dos casos de 

tuberculose em seres humanos (SILVA; SILVA, 2016).  

Biologicamente M. tuberculosis, é uma bactéria, aeróbia 

obrigatória, que morfologicamente possui forma de bastão e é 

caracterizado como um bacilo ácido-álcool-resistente 

(VENCESLAU et al., 2017).  
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 É imprescindível destacar que a TB pode acometer 

diferentes órgãos, como rins, ossos e meninges, desde que M. 

tuberculosis alcance a corrente sanguínea e obtenha condições 

apropriadas de se desenvolver em outros tecidos, 

caracterizando assim, um tipo de tuberculose denominada de 

extrapulmonar (KIAZYK; BALL, 2017).  

 Geralmente, a infecção pelo bacilo de Koch é 

assintomática, situação clínica conhecida como infecção latente 

por tuberculose (LTBI) (ANTON et al., 2019). Cerca de 25% da 

população mundial está com a LTBI, caracterizada por não ser 

transmissível e por possuir variabilidade na duração da latência, 

sendo portanto peculiar ao estado do paciente (KIAZYK; BALL, 

2017). Além disso, é imprescindível destacar que o 

desenvolvimento da doença só ocorre nos casos em que o 

micro-organismo alcança as vias aéreas inferiores e nesta 

região resista a resposta imunológica do acometido (SES-PR, 

2018). 

 Diversos fatores podem estar associados com a ativação 

da TB, como a insuficiência renal crônica, diabetes, o uso 

abusivo do tabaco e o álcool, porém o principal fator capaz de 

desencadear a sintomatologia dessa doença é a coexistência 

da tuberculose latente com a infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH), aumentando o risco de 

desenvolvimento da tuberculose ativa em até 100 vezes, 

mesmo após o sucesso terapêutico antirretroviral (KIAZYK; 

BALL, 2017). 

Quando clinicamente ativa, a tuberculose pode se 

manifestar apresentando sinais e sintomas (KIAZYK; BALL, 

2017). Os sintomas da tuberculose pulmonar são tosse seca ou 

produtiva, com a presença de sangue e/ou muco, além de 
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manifestações como febre no fim da tarde, perda de apetite e 

peso corporal, com presença ou não de sudorese noturna. Já 

os sintomas da tuberculose extrapulmonar podem apresentar-

se de diferentes formas, variando entre os diferentes órgãos 

que podem ser acometidos. A sintomatologia vai depender 

ainda, do estado imunológico do paciente e do genótipo do 

bacilo (PEDRO et al., 2014). 

O diagnóstico da tuberculose é definido mediante análise 

dos sinais e sintomas, associados a exames bacteriológicos e 

moleculares, como a bacilocospia, cultura do escarro, o teste 

molecular Xpert/MTB/RIF, e também exames de imagens como 

a radiografia do tórax (FONTES et al., 2019; VENCESLAU et 

al., 2017). 

Contudo, embora o diagnóstico da TB seja oferecido 

gratuitamente no Brasil, cerca de 13% da população brasileira 

que apresenta-se tuberculosa ainda não encontra-se 

diagnosticada e consequentemente não foram tratadas, sendo 

desse modo focos transmissores dessa afecção (PELISSARI et 

al., 2018).  

O tratamento da tuberculose também é disponibilizado 

de forma gratuita pelo Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose (PNCT), e os medicamentos são distribuídos pelas 

unidades pública de saúde, quando o paciente apresenta a 

ficha de notificação devidamente preenchida pelo profissional 

responsável pelo diagnóstico da doença (RABAHI et al., 2017). 

O tratamento medicamentoso consiste no uso de 

antibióticos, havendo portanto a necessidade de uso racional 

para o alcance do sucesso terapêutico. A primeira fase da 

farmacoterapia em adultos e adolescentes, maiores de dez 

anos de idade, tem duração de dois meses e consiste no uso 
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de quatro medicamentos, sendo estes a Rifampicina, 

Pirazinamida, Isoniazida e Etambutol, e a segunda etapa possui 

o tempo de duração de quatro meses e se resume na 

administração da Isoniazida e a Rifampicina. Já em menores de 

dez anos, o ideal é o uso de três medicamentos na primeira 

fase: Rifampicina, Pirazinamida e Isoniazida, seguidos da 

Isoniazida e a Rifampicina (SILVA et al., 2015). 

Além do uso farmacológico regular e do consumo 

medicamentoso assistido pelos profissionais de saúde, com 

base no método de Tratamento Diretamente Observado (TDO), 

a efetividade do tratamento também está relacionada ao 

reestabelecimento social e emocional do paciente, sendo 

imprescindível a atenção humanista dos profissionais de saúde 

a esses indivíduos (SILVA et al., 2015). 

No Brasil, embora os índices de mortalidade tenham 

diminuído 15,4% nos anos de 2006 a 2015, foram notificados 

em 2015 cerca de 4.543 mortes por tuberculose no país, e em 

Pernambuco (PE) nesse mesmo ano foi registrado 4,5 óbitos 

por 100 mil habitantes. Também em 2015, o município de 

Recife-PE, foi a capital brasileira em que mais se notificou 

óbitos por essa enfermidade, com 7,7 mortes por 100 mil 

habitantes (FONTES et al., 2019). 

Assim, estudos amplos sobre o perfil da tuberculose são 

imprescindíveis para o desenvolvimento de políticas 

governamentais e para a produção de ações de controle que 

sejam efetivas para a população mais susceptível (SOARES et 

al., 2017). 

 Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo 

caracterizar o perfil epidemiológico de indivíduos acometidos da 
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tuberculose na cidade de Recife, localizada no estado de 

Pernambuco, entre os anos 2014 à 2018.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tipo de pesquisa  

 

 Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e 

documental. Os dados avaliados foram obtidos por meio do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

disponíveis para consulta no Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS). 

 

Local da pesquisa 

 

 O município de Recife, localizado na região nordeste, 

cuja população no último censo (2010), foi de 

1.537.704 habitantes, é a capital do estado de Pernambuco. A 

estimativa do número de pessoas nessa cidade no ano de 2019 

foi de 1.645.727 habitantes. Em relação ao trabalho e 

rendimento, no ano de 2017, o salário médio mensal dos 

trabalhadores formais foi 3,2 salários, e no quesito saúde, no 

ano de 2009, foram registrados 274 estabelecimentos 

associados ao SUS (IBGE, 2017). 

 

Variáveis analisadas  

 

 Foram consideradas nesse trabalho oito variáveis que 

correspondem a ano de notificação, faixa etária, sexo, 

escolaridade, etnia, zona de residência e fatores facilitadores 
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em relação ao surgimento da doença. Quando coletados, os 

dados foram avaliados, calculados e organizados em forma de 

gráficos e tabelas, representados por meio da frequência 

absoluta e relativa mediante o sistema operacional Microsoft 

Excel 2013, a fim de melhorar a visualização das informações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os anos de 2014 à 2018 no município de Recife, 

foram notificados a ocorrência de 12.719 casos de tuberculose, 

havendo oscilações no número de notificações no período de 

2014 ao ano de 2016 (Figura 1). 

 

Figura 1. Número de casos de tuberculose em percentual, nos 

anos de 2014 à 2018, em Recife-PE.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Visivelmente na figura 3, pode-se observar que no ano 

de 2015 ocorreu uma redução da notificação da doença em 

relação ao ano de 2014, com decréscimo de 0,92%, o que 

corresponde a aproximadamente 117 casos de tuberculose. 

Posteriormente, foi evidenciado um crescimento no surgimento 

da afecção nos anos de 2016 e 2017, diminuído 

consideravelmente em seguida no ano de 2018. 

De forma geral foi observado que o ano de 2017, foi 

aquele em que obteve-se o maior número de casos com 

20,82% (n=2.648), seguido do ano de 2016 com 20,08% 

(n=2.554). Em 2018, o número de casos diminuiu em relação 

aos anos anteriores, apresentando 2.445 (19,22%) casos, 

reduzindo portanto 1,6% (n=203) das notificações em relação 

ao ano anterior. Todavia, embora haja uma redução dos níveis 

da tuberculose, essa doença de acordo com Souza et al. 

(2019), ainda é considerada um grande problema de saúde 

pública distante de ser erradicado.  

 Segundo Fontes et al. (2019), a dificuldade de controle 

da tuberculose está intimamente relacionada a descontinuação 

do tratamento, já que tal imprudência permite espaço para a 

disseminação da doença e o contagio. Além disso, a não 

adesão a terapia também contribui para o aumento da 

resistência bacteriana ao tratamento farmacológico e 

diretamente influência significativamente nos casos de 

morbimortalidade.   

 Ainda, de acordo com Pedro et al. (2014), outros fatores 

que dificultam o controle da tuberculose é a inexistência de 

diagnóstico acessível financeiramente, o período de tratamento 

duradouro, a ausência de vacina efetiva e o surgimento do 

bacilo resistente, principalmente nos países economicamente 
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desfavorecidos. Ademais, esses autores destacam que o 

surgimento da TB, está associado a outros fatores como os 

imunológicos, genéticos e outras doenças.  

 Dessa forma, é importante que haja-se o 

desenvolvimento de mais companhias relacionadas ao 

combate da tuberculose, o que permitirá maior difusão de 

conhecimentos relacionados a doença para a população 

contribuindo, assim, para que uma maior quantidade de 

indivíduos que apresentem sintomatologia semelhantes ao da 

tuberculose possam procurar os serviços de saúde e uma vez 

que sejam diagnosticados, o tratamento pode ocorrer de forma 

mais precoce, havendo portanto a menor disseminação do 

bacilo a indivíduos saudáveis e consequentemente diminuição 

de novos casos (PEREIRA et al., 2017). 

 Em relação ao sexo, foi verificado que do total de 

acometidos por tuberculose, notificados durante o período limite 

da pesquisa, houve a prevalência da doença sobre o sexo 

masculino com 68,64% (n=8.730) (Figura 2). 

Em concordância, um estudo realizado por Santana et al. 

(2018), em Salgueiro, município do estado de Pernambuco, foi 

visto que 70% da população com tuberculose também eram do 

sexo masculino se sobrepondo portanto ao sexo feminino.  
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Figura 2. Percentual do número de casos de tuberculose, em 

relação ao sexo, nos anos de 2014 à 2018, em Recife-PE. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Resultados semelhantes foram encontrados no estado 

do Maranhão, localizado também na região nordeste, por 

Barbosa et al. (2014) e Macedo et al. (2017), em que 

respectivamente 62,16% e 65,60% dos indivíduos com 

tuberculose eram do sexo masculino. Adicionalmente, Fontes 

et al. (2019), também destacaram que o perfil dos indivíduos 

acometidos por tuberculose no Brasil é 53,59% homens e 

28,21% mulheres. 

Acredita-se que a prevalência da tuberculose no sexo 

masculino é proveniente da insuficiente preocupação dos 

homens com a saúde, aumentando assim o risco de exposição 

desses a doenças (FREITAS et al., 2016). Associado a isso, 

Fontes et al. (2019), destacam que os homens geralmente não 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ACOMETIDOS POR TUBERCULOSE NO 

MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, ENTRE OS ANOS DE 2014 A 2018: UM ESTUDO 

DOCUMENTAL 

929 
 

adotam medidas preventivas e não recorrem com frequência 

aos serviços de saúde, ficando portanto mais susceptíveis ao 

adoecimento. 

Além disso, a maior prevalência de homens tuberculosos 

tem sido associado ao fato que esses indivíduos geralmente 

fazem maior uso de álcool e tabaco, o que por sua vez contribui 

para a diminuição da imunidade, mal funcionamento dos cílios 

e diminuição na concentração dos níveis de linfócitos TCD4. 

Tais ações, facilitam com que o bacilo possa se instalar nas vias 

aéreas inferiores e causar o desenvolvimento da doença 

(SILVA et al., 2018).  

Na tabela 1 é possível observar a faixa etária de 

indivíduos acometidos por tuberculose em Recife-PE, entre os 

anos de 2014 a 2018. 

 

Tabela 1. Faixa etária dos indivíduos acometidos por 

tuberculose no período de 2014 à 2018, em Recife-PE. 

Faixa etária N % 

< 1 ano 

1 a 4 anos 

5 a 9 anos 

10 a 14 anos 

15 a 19 anos 

20 a 39 anos 

40 a 59 anos 

60 a 69 anos 

70 a 79 anos 

A partir de 80 anos 

Ignorado 

100 

103 

80 

147 

632 

5.526 

4.240 

1.130 

491 

258 

2 

0,79% 

0,81% 

0,63% 

1,16% 

4,97% 

43,45% 

33,34% 

8,89% 

3,86% 

2,03% 

0,02% 

Total 12.719 100% 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Em relação a faixa etária, 43,45% (n=5.526) dos 

indivíduos possuíam idade entre 20 a 39 anos e cerca de 

33,34% (n=4.240), tinham idade de 40 a 59 anos. Porém, pôde-

se observar que o número de casos de tuberculose foi 

consideravelmente mais frequente a partir dos 15 anos de idade 

até 59 anos. Ademais, foi observado que os indivíduos entre 5 

a 9 anos de idade foram os menos acometidos, com apenas 

0,63% (n=80). 

Igualmente no estudo de Barbosa et al. (2014), o 

intervalo de faixa etária que mais foi prevalente entre os 

indivíduos com tuberculose, com 56,76%, foi a de 20 a 39 anos. 

Adicionalmente, Santana et al. (2018), na cidade de 

Salgueiro-PE, verificaram que a maioria dos pacientes 

tuberculosos, tinham idades entre 34 e 59 anos. 

O autor Azedo et al. (2014), destacam que no Brasil, o 

Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS), determina que a tuberculose é mais frequente em 

indivíduos maiores de 15 anos, o que corrobora com nossa 

pesquisa. Esses mesmos autores, mostraram que no Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), localizado no município de 

Recife-PE, a maioria dos pacientes com tuberculose tinham 

realmente idade superior a 15 anos, afetando portanto 

majoritariamente indivíduos economicamente ativos. Essa 

observação, pode ser explicada pelo aumento da exposição dos 

trabalhadores a um maior número de pessoas e situações, o 

que de fato é influenciável já que a fala, assim como o espirro e 

o ar contaminado são formas de contágio e propagação do 

bacilo de Koch. 
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Além disso, a ocorrência de menor prevalência de 

tuberculose em indivíduos com menos de 15 anos de idade, 

está relacionado principalmente ao uso da vacina BCG que 

permite até cerca de 10 a 15 anos de proteção imunitária contra 

a M. tuberculosis (COSTA et al., 2013). 

 Dados referentes a etnia podem ser observados abaixo 

(tabela 2). 

 

Tabela 2. Percentual dos indivíduos acometidos por 

tuberculose, no período de 2014 à 2018 em Recife-PE, de 

acordo com a etnia do acometido. 

Etnia N % 

Branca 

Preta 

Amarela 

Parda 

Indígena 

Ignorado/Branco 

2.130 

1.273 

176 

6.864 

35 

2.241 

16,75% 

10,01% 

1,38% 

53,97% 

0,28% 

17,62% 

Total 12.719 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Em relação a etnia, obteve-se nessa pesquisa que 

53,97% (n=6.864) dos acometidos eram cidadãos pardos, 

resultado igualmente encontrado por Barbosa et al. (2014). Já 

16,75% (n=2.130) dos infectados eram brancos, sendo a 

população indígena o grupo étnico menos acometido com 

0,28% (n=35). 

 De forma geral os dados apontam uma maioria absoluta 

nos números de casos da doença em negros, formado por 

pretos e pardos, que somam 63,98% (n=8.137), o que pode 
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estar relacionado justamente pelo fato dessa parcela compor, 

geralmente, a população mais carente. 

 De acordo com Fontes et al. (2019), a infecção pelo 

bacilo de Koch pode estar associado a baixa renda, já que os 

indivíduos menos favorecidos economicamente, possuem 

maiores dificuldades no acesso a informação sobre a doença, 

contribuindo portanto para maior vulnerabilidade dos mesmos. 

Além disso, indivíduos não brancos, podem sofrer preconceito 

nos serviços de saúde e estigma social, dificultando, assim, a 

continuidade do tratamento farmacológico, aceitação da 

doença e o próprio auto cuidado. 

 Ainda sobre a etnia, Rossetto et al. (2017), destacaram 

que a população indígena está entre os principais perfis 

epidemiológicos da tuberculose, o que não foi evidenciado 

nessa pesquisa, já que os indígenas aqui foram os menos 

acometidos por essa doença, uma vez que no município de 

Recife apresentam-se como uma pequena parcela da 

população. Entretanto, associado a isso, Malacarne et al. 

(2016), salientaram que a incidência da tuberculose em povos 

indígenas são consideravelmente superiores aos demais 

grupos étnicos, e Viana et al. (2019), complementaram 

enfatizando que isso é evidenciado pela influência de todo o 

contexto histórico que os índios vivem desde a época da 

colonização, refletidos resumidamente na pobreza, 

marginalização e inadequada condições de saúde, assim 

caracterizando uma população socialmente vulnerável. 

 Na tabela 3 é possível observar o grau de escolaridade 

dos acometidos por tuberculose em Recife-PE. 
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Tabela 3. Percentual do nível de escolaridade dos indivíduos 

acometidos por tuberculose no período de 2014 à 2018, em 

Recife-PE. 

Escolaridade N % 

Sem escolaridade 

Baixa escolaridade 

Média escolaridade 

Alta escolaridade 

Ignorado 

Não se aplica 

491 

3.937 

1.658 

483 

5.906 

244 

3,86% 

30,95% 

13,04% 

3,80% 

46,43% 

1,92% 

Total 12.719 100 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

  

Em relação a escolaridade, pode-se observar que 

embora 46,43% (n=5.906) dos indivíduos não tenham tido sua 

situação escolar detalhada, 30,95% (n=3.937) dos casos, 

possuíam baixa escolaridade. Soares et al. (2017), salientam 

que a escolaridade é um fator crucial na percepção da 

tuberculose, bem como da sua gravidade. 

Na cidade de Salgueiro-PE, Santana et al. (2018), 

também encontraram que a maioria dos pacientes com 

tuberculose possuíam ensino fundamental incompleto (37,5%). 

Segundo esses autores, a educação é outro problema social 

que está intimamente associado a incorreta interpretação da 

doença e consequentemente do retardo do diagnóstico e do 

tratamento.  

 Silva et al. (2015), complementam enfatizando que a 

baixa escolaridade, assim como a ausência de avaliação 

médica e a falta de assistência familiar, contribuem para a não 

adesão do tratamento da tuberculose, ainda na primeira fase, 
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aumentando desse modo a dificuldade de controle dessa 

doença infecciosa. 

 Abaixo (tabela 4) é possível observar a zona de 

residência dos indivíduos acometidos por tuberculose em 

Recife-PE.   

 

Tabela 4. Percentual da zona de residência dos indivíduos 

acometidos por tuberculose no período de 2014 à 2018, em 

Recife-PE. 

Zona de residência N % 

Urbana 

Rural 

Periurbana 

Ignorado/Branco 

11.812 

206 

35 

666 

92,87% 

1,62% 

0,28% 

5,24% 

Total 12.719 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Notou-se que 92,87% (N=11.812) dos acometidos 

residiam majoritariamente na zona urbana. Esses resultados 

corroboram com o estudo realizado no HUOC, pelos autores 

Azedo et al. (2014), em que a maioria dos pacientes também 

moravam na região metropolitana. 

Esses resultados são esperados já que a tuberculose 

está associada a precárias condições de vida, envolvendo 

questões de moradia, fome e saneamento básico, situações 

preocupantes geralmente encontradas nas grandes cidades, 

caracterizadas por possuírem espaços superpopulosos, o que 

contribui para que o bacilo possa atingir uma maior quantidade 

de indivíduos, havendo maior probabilidade do surgimento da 
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doença naquelas que se encontram mais susceptíveis (AZEDO 

et al., 2014).  

Os autores Pedro et al. (2014), além de concordar que o 

aumento do contingente populacional contribui para a 

ampliação da tuberculose, ressaltam a vulnerabilidade dos 

grupos populacionais que vivem em ambientes fechados, a 

exemplo de presídios e asilos. Indiscutivelmente, se faz 

necessário tratar esses indivíduos, assim como os moradores 

de ruas, sendo esse ideal, um dos pilares da estratégia Stop-

TB da Organização Mundial de Saúde, cujo objetivo é atingir as 

metas mundiais para eliminação da tuberculose. 

Embora, os indivíduos que residem em zona rural terem 

representado apenas 1,62% (n=206) dos casos, é importante 

enfatizar que tal achado é preocupante, uma vez que, por 

dificuldades no acesso aos grandes centros urbanos ou até 

mesmo aos serviços de saúde, de modo geral, o próprio 

tratamento farmacológico da tuberculose pode tomar-se 

dificultado, aumentando as chances de um possível abono da 

farmacoterapia, contribuindo para maior resistência do bacilo e 

maior difusão do patógeno. 

Além dos aglomerados urbanos facilitarem a difusão do 

bacilo e o desenvolvimento da tuberculose, outros fatores 

podem agir como facilitadores no processo de adoecimento 

(tabela 5). 
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Tabela 5. Percentual dos fatores facilitadores para o surgimento 

da tuberculose nos indivíduos acometidos pela doença no 

período de 2014 à 2018, em Recife-PE. 

Fatores Facilitadores N % 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

Positivo 

Negativo 

Em andamento 

2.343 

5.748 

507 

18,42% 

45,19% 

3,99% 

Não realizado 

Ignorado/Branco 

4.118 

3 

32,38% 

0,02% 

Total 12.719 100 

Estado de AIDS 

Sim 

Não 

2.061 

7.571 

16,20% 

59,53% 

Ignorado/Branco 3.087 24,27% 

Total 12.719 100 

Alcoolismo  

Sim 

Não 

Ignorado/Branco 

2.613 

8.114 

1.992 

20,54% 

63,79% 

15,66% 

Total 12.719 100 

Tabagismo  

Sim 

Não 

Ignorada/Branco 

1.784 

6.703 

4.232 

14,03% 

52,70% 

33,27% 

Total 12.719 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Diante dos fatores que facilitam o surgimento da 

tuberculose, pôde-se observar que 45,19% (n=5.748) dos 
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indivíduos apresentaram resultados negativos para o HIV e 

apenas 18,42% (n=2.343) obtiveram resultados positivos para 

a presença do vírus. Do total, 32,38% (n=4.118), não realizaram 

o exame para HIV, o que pode significar falha no 

acompanhamento dos pacientes com tuberculose e na 

rastreabilidade de comorbidades. Além disso, 59,53% 

(n=7.571) dos tuberculosos eram negativos para a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), porém 16,20% (n=2.061) 

encontravam-se em um estado de AIDS. 

Segundo Novotny et al. (2017), a tuberculose é uma 

afecção oportunista que pode acometer os indivíduos com o 

HIV e/ou AIDS, e o HIV/AIDS pode agravar quadros de 

pacientes com tuberculose, sendo portanto um fator que 

contribui para o aumento da probabilidade de morte em 

pacientes com TB. Segundo Santos et al., (2018), em 2015, 

cerca de 400.000 mil (28,6%) óbitos por tuberculose foram 

causados devido a associação dessa doença com o HIV. 

Mundialmente e nacionalmente a coinfecção 

tuberculose-HIV é indiscutivelmente um problema de saúde 

pública. Ter HIV não significa que o indivíduo obrigatoriamente 

vai apresentar tuberculose ao decorrer da vida, já que essa 

possibilidade está intimamente ligada a resposta imunológica 

do acometido e sua capacidade efetiva na defesa imunológica. 

Todavia, tendo em vista que essas doenças podem apresentar 

influências uma sobre a outra é imprescindível que haja o 

rastreamento dessas coexistentes infecções para que ambas 

sejam devidamente tratadas (SILVA et al., 2015). 

O alcoolismo nesse estudo foi observado em 20,54% 

(n=2.613) dos casos. De acordo com Silva et al. (2018), 

aproximadamente 10% dos pacientes com tuberculose são 
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explicáveis pelo consumo de bebidas alcoólicas. Ainda segundo 

esses autores, pesquisas in vitro, mostram que o álcool é capaz 

de alterar o sistema imune do corpo humano, contribuindo 

portanto para o surgimento da tuberculose e/ou outras doenças 

respiratórias. Adicionalmente, o alcoolismo além de influenciar 

o surgimento da tuberculose, também pode estimular 

complicações da doença e seus agravos.  

Já diante do tabagismo como fator facilitador da 

tuberculose, 14,03% (n=1.784) eram fumantes e 52,70% 

(n=6.703) não fumavam. No entanto, Silva et al. (2018), 

enfatizam que em todo o mundo há cerca de 1,3 bilhões de 

fumantes que residem majoritariamente em regiões 

subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, assim como ocorre 

com a tuberculose, evidenciando influencia entre o problema 

social tabagismo e o problema social tuberculose. Ademais, 

esses autores destacam que os indivíduos que interagem a 

tuberculose com o uso de cigarro possuem risco de morte 

aproximadamente nove vezes maior, do que os indivíduos com 

tuberculose que não fumam. 

Novotny et al., (2017), enfatizam que o uso do tabaco, 

comparado com aqueles indivíduos não fumantes, oferece risco 

de 2,5 vezes maior de obter recidivas da tuberculose, além de 

ser um fator impulsionador para a não adesão ao tratamento 

dessa doença. 

  A fumaça do tabaco possui como mecanismo de 

patogenicidade o estímulo a insuficiência da resposta imune, a 

interferência na atividade efetiva de defesa dos macrófagos e a 

redução da função ciliar.  Especificamente, a nicotina, principal 

substância responsável pela dependência do tabaco, interfere 

na liberação da citocina TNF-α, assim impedindo a resposta 
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protetora do corpo contra a M. tuberculosis, já que uma vez 

liberada pelos macrófagos, a TNF-α é responsável pela 

formação de granulomas (SILVA et al., 2018). O granuloma é 

capaz de conter o patógeno e impedir sua disseminação 

(PEDRO et al., 2014). 

Diante da avaliação dos resultados, se achou 

conveniente destacar, que assim como o trabalho de Fontes et 

al. (2019), nessa pesquisa foi surpreendente a quantidade de 

dados que foram ignorados. Essas informações deixadas em 

branco, podem estar relacionadas com a insuficiente atenção 

ao doente e a doença, destacando a importância de melhor 

preparo dos profissionais de saúde frente a tuberculose. Assim, 

como o diagnóstico e o tratamento, a caracterização do perfil 

epidemiológico dos acometidos é essencial durante o 

desenvolvimento de medidas preventivas, já que tal 

conhecimento é capaz de nortear as ações e intensificá-las a 

um determinado grupo mais vulnerável.   

 

CONCLUSÕES  

 

Entre os anos de 2014 a 2018, observou-se que o ano 

de 2015 foi aquele que houve o maior número de notificações 

para tuberculose em Recife-PE. 

 O perfil de acometidos para tuberculose foram 

predominantemente de indivíduos do sexo masculino, com 20 

a 39 anos de idade, pardos, residentes da zona urbana e com 

baixa escolaridade. Além disso, constatou-se que parte 

significativa dos individuos infectados faziam consumo de álcool 

e/ou tabaco, e alguns apresentaram soropositivos para VIH 

e/ou estado de AIDS. 
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 Ainda, verifica-se que há uma necessidade de melhor 

avaliação dos pacientes e maior atenção nas notificações dos 

casos, já que houveram muitos dados que foram 

inexplicavelmente ignorados. 

 Por conseguinte, os dados presentes nessa pesquisa 

podem ser utilizados para o desenvolvimento de outros 

trabalhos que tenham esta mesma temática como foco central, 

além de que podem servir para o desenvolvimento de políticas 

públicas que ajudem a combater o surgimento da tuberculose 

nos indivíduos mais susceptíveis. 
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RESUMO: O sarampo é uma doença infecciosa viral grave, que 
acomete mais as crianças e pode ser evitada através de 
vacinação gratuita. Esse trabalho tem como objetivo analisar o 
perfil epidemiológico de cobertura vacinal (CV) contra o 
sarampo no território brasileiro, no intervalo de 2009 a 2018, 
como também analisar quanto às internações hospitalares 
decorrentes dessa doença. Trata-se de uma pesquisa descritiva 
de caráter quantitativo, realizada a partir banco de dados 
secundários disponibilizados pelo Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde; coletados entre setembro e 
outubro de 2019, analisados com auxílio do programa Microsoft 
Excel 2013®. Observou-se que a partir de 2013, exceto 2014, 
ocorreu uma diminuição do percentual da CV em todas as 
regiões brasileiras, sobretudo no Norte (72,62%) e Nordeste 
(88,16%), ficando abaixo da meta (95%) estabelecida pelo 
Ministério da Saúde. Dos 1.445 internados por sarampo, nesse 
período, a maioria residia nas Regiões Norte (841), seguida da 
Nordeste (350); era do sexo masculino (753), em crianças 
menores de 1 ano (444), seguidas pela faixa etária de 1 a 4 
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anos (407). Os resultados evidenciaram uma redução da CV no 
Brasil, como também um aumento de internações hospitalares, 
principalmente em crianças. É importante que gestores de 
saúde tome conhecimento a respeito desses dados para 
planejar ações que visem a manutenção da meta vacinal. 
Palavras-chave: Sarampo. Cobertura vacinal. Hospitalização. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O sarampo é uma doença infecciosa, ocasionada por um 

vírus pertencente ao gênero Morbillivirus da família 

Paramyxoviridae. A doença é considerada uma das mais 

graves da infância, sendo essa um importante causa de 

morbimortalidade nos países em desenvolvimento (LEVIN et 

al.,2011; MENESES et al., 2019). 

A transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa a 

pessoa, pois esse vírus tem como único hospedeiro o homem, 

e a disseminação do agente infeccioso ocorre através do ar por 

gotículas de saliva e secreções expelidas pela tosse, espirro, 

fala ou respiração. O único método preventivo eficaz contra 

essa doença é a vacinação (XAVIER et al., 2019). 

O sarampo possui como manifestações clínicas 

frequentes a febre, mal-estar, tosse, coriza e aparecimento de 

exantema maculopapular que se espalha pelo corpo, esses 

sintomas podem, no início, se confundirem a demais 

manifestações clínicas de outras enfermidades, o que pode 

gerar incertezas, sendo necessário o uso de métodos 

confirmatórios do diagnóstico (XAVIER et al., 2019). 

Com a massiva disseminação de programas de 

vacinação ocorrida nas últimas décadas contra doenças como 

o sarampo, que são preveníveis pela vacinação, várias regiões 

do mundo ganharam declaração de erradicação da doença, 
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entre elas a região das Américas. Todavia, ainda existem 

regiões no mundo em que o vírus está ativo, o que representa 

um risco constante para a recorrência. No Brasil, o sarampo é 

uma doença de notificação obrigatória desde 1968, nessa 

época a doença possuía taxas expressivas de incidência e os 

mais acometidos eram as crianças abaixo dos seus 15 anos de 

idade (ESCALANTE, 2019; XAVIER et., 2019). 

No boletim epidemiológico fornecido pelo Ministério da 

Saúde em setembro de 2019, o país teve a ocorrência de 

10.330 casos confirmados de sarampo, esses tendo uma maior 

concentração entre junho e agosto de 2018. No ano de 2019 

ocorreu um aumento de notificações a partir da Semana 

Epidemiológica (SE) 24, sendo notificados no período de 

16/06/2019 a 07/09/2019 (SE 25-36), 24.011 casos suspeitos, 

desses 3.339 foram confirmados, 17.713 estão em investigação 

e 2.957 foram eliminados de suspeitas. Números esses 

alarmantes em um país que possui programa de imunização 

gratuito e de amplo acesso (BRASIL, 2019a). 

O Programa Nacional de Imunização (PNI) brasileiro tem 

reconhecimento por promover a vacinação de forma ampla e 

gratuita para todos os usuários do sistema único de saúde, são 

mais de 15 imunobiológicos disponíveis para vacinação onde o 

esquema está cada vez mais complexo (SATO, 2018). 

No Brasil são disponíveis dois tipos de vacinas que 

protegem contra o sarampo: a Tríplice viral, que imuniza contra 

os vírus que ocasionam o sarampo, a rubéola e a caxumba; e a 

Tetra viral, que além da proteção contra as três doenças 

anteriores tem a adição de proteção contra a varicela 

(catapora). A vacinação contra o sarampo no Calendário 

Nacional de Vacinação vigente propõe a imunização para 

indivíduos a partir do primeiro ano de idade até os 29 anos com 
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duas doses de vacinação, a primeira aos 12 meses, utilizando 

a tríplice viral, e uma segunda aos 15 meses de idade, utilizando 

a tetra viral, para pessoas na faixa etária de 30 a 49 anos é 

recomendado uma dose da vacina tríplice viral, conforme a 

situação vacinal (BRASIL, 2018). 

É estabelecida a meta de 95% de cobertura vacinal, em 

todos os municípios brasileiros e essa cobertura deve ser 

homogênea, ou seja, todas as cidades devem possuir taxa de 

cobertura próximas umas das outras, o que proporciona a 

redução da possibilidade de ocorrência do sarampo e sua 

disseminação. A baixa cobertura vacinal pode resultar em 

surtos frequentes de sarampo, sendo assim, um sério problema 

de saúde pública (BRASIL, 2019b) 

Logo, esse estudo tem como objetivo analisar o perfil 

epidemiológico de cobertura vacinal contra o sarampo no 

território brasileiro, no intervalo de 2009 a 2018, como também 

analisar quanto às internações hospitalares decorrentes dessa 

doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter 

quantitativo realizada a partir de banco de dados secundários 

disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde – DATASUS, coletados no período de 

setembro a outubro de 2019. 

A coleta de dados foi realizada a partir do Sistema de 

Informação do Plano Nacional de Imunização – SIPNI e pelo 

Sistema de Informação Hospitalar – SIH, esses sistemas estão 

disponíveis de forma online e gratuita pelo banco de dados do 
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Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – 

DATASUS. 

A seleção dos dados ocorreu em primeiro momento no 

SIPNI, onde foram utilizados os dados de cobertura vacinal 

contra o sarampo no intervalo de tempo 2009 a 2018 por região 

do país. 

Essa cobertura vacinal é calculada a partir do número de 

doses de vacinas administradas à população alvo (FRADE et 

al., 2017). 

Para este estudo foram selecionados os dados de 
cobertura da vacina tríplice viral, pois essa tem maior utilização 
no sistema único de saúde, sendo utilizado os números de 
cobertura tanto da primeira dose quanto da segunda dose 
vacinal. 

Em um segundo momento foi colhido os dados do SIH, 
sendo utilizado os dados relacionados a quantidade de 
internações hospitalares decorrentes do sarampo, durante os 
anos de 2009 a 2018 segundo região de residência, ou seja, 
independentemente do local de internação, a informação foi 
computada no local declarado residência no momento da 
internação hospitalar. 

Os dados foram tabulados e analisados com auxílio do 
programa Microsoft Excel 2013® por meio de valores 
percentuais de cobertura. Após à análise, os dados foram 
dispostos em gráficos e discutidos com base na literatura. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para uma melhor apresentação dos resultados os dados 

do estudo foram organizados em dois itens: cobertura vacinal e 

internações hospitalares. 
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COBERTURA VACINAL 

 

Os dados que estão dispostos a seguir foram oriundos 

do Sistema de Avaliação do Programa de Imunizações (API). A 

Figura 1 mostra o percentual de cobertura das duas doses da 

tríplice viral em cada região do país. 

 

Figura 1. Cobertura vacinal da tríplice viral, duas doses, entre 

os anos 2009 a 2018, por Região do Brasil. 

 
Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Site. 

2019. Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/. Acesso em 29/09/2019 

 

 Na Figura 1 é possível perceber uma diminuição no 

percentual de cobertura vacinal (CV) a partir do ano de 2013, 

exceto no ano 2014, em todas as regiões brasileiras, sendo 

mais acentuada nas regiões Norte e Nordeste. A Região Norte 

ficou com um percentual aproximado de 73%, diminuição bem 

significativa levando em consideração o ano anterior em que 

alcançou a meta de 100% de cobertura. Na Região Nordeste foi 

possível observar também a diminuição da cobertura vacinal no 
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ano de 2013, que apresentou um percentual de 88%. No 

mesmo ano foram registrados 1200 casos confirmados de 

sarampo em estados da região nordeste, o que implica 

diretamente na relação entre a queda da cobertura vacinal e a 

ocorrência de casos novos na região (LEMOS et al., 2018). 

 Ressalta-se que nos anos de 2013, 2015, 2016, 2017 e 

2018 o Brasil não conseguiu atingir a meta de CV proposta pelo 

MS, e ocorreu também a heterogeneidade entre as regiões 

criando “bolsões” de pessoas não imunizadas o que as tornam 

suscetíveis a contraírem o vírus e assim dissemina-lo. 

 No ano de 2016 o vírus que ocasiona o sarampo foi 

considerado eliminado do país; contudo, no ano de 2018 por 

meio da imigração o vírus retornou via Venezuela deixando 

várias pessoas doentes, em várias regiões do país e ocasionou 

cinco mortes (ZORZETTO, 2018). Sato (2018) afirma que as 

epidemias de sarampo ocorridas em Roraima e Amazonas no 

ano de 2018 é resultado imediato dessa diminuição da CV que 

nesse mesmo ano marcaram percentuais em torno de 80% de 

cobertura entre as regiões, sendo a região Norte a que ficou 

mais abaixo do ideal de cobertura, marcando próximo de 76%. 

 Segundo Escalante (2019) a desinformação das novas 

gerações sobre o impacto das enfermidades preveníveis por 

vacina é um fator que dificulta a manutenção da CV em níveis 

considerados ideais; além disso, o autor também fala a respeito 

dos grupos anti-vacinais, que acabam impulsionando discursos 

contrários à vacinação e com isso interrompendo a efetividade 

de campanhas e programas de imunização. 

 Para efetividade da imunização a partir da vacinação 

com a tríplice viral é preconizado a administração de duas 

doses; a faixa etária e aplicação dessas doses obedecem ao 

calendário vacinal nacional vigente. A cobertura vacinal da 
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primeira dose (D1) está demonstrada na Figura 2, que mostra 

uma grande taxa de proteção vacinal contra o sarampo, 

ultrapassando os 95% em alguns anos. 

 

Figura 2. Cobertura vacinal, por região, da primeira dose da 

tríplice viral entre os anos 2009 a 2018. 

 
Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Site. 

2019. Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/. Acesso em 29/09/2019 

 

Observa-se que o ano de 2014 foi o que registrou maior 

cobertura vacinal da D1 entre as regiões brasileiras, superando 

a meta ideal. Contudo, nos anos seguintes é possível notar uma 

diminuição considerável dessa cobertura da D1 em todas as 

regiões, sobretudo nas regiões Norte e Centro-Oeste que 

apresentaram uma cobertura menor do que a recomendada 

pelo MS, sendo a Região Norte a que teve maior queda do 

percentual, chegando a um total de 36 pontos percentuais em 

2017 (80%) quando comparada ao ano de 2014 (116%). Essa 

queda expressiva na cobertura vacinal é considerada 

alarmante, tendo em vista que esse percentual está ligado 

diretamente a adesão do público-alvo ao ciclo vacinal. Neste 
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contexto, alguns autores discutem sobre os possíveis fatores 

relacionados a essa queda de adesão. 

Para Zorzetto (2018) e Sato (2018) a percepção 

enganosa que os pais possuem que a vacinação não se torna 

necessária pois a doença em questão foi dada como erradicada 

na região/país, é uma das razões para a queda vacinal que 

ocorreu nos últimos anos. Zorzetto (2018) também afirma que 

existem profissionais da saúde que aconselham as pessoas a 

não se vacinarem contra doenças que não existem mais no 

país, prejudicando assim ainda mais a adesão das pessoas ao 

programa de imunização. Outro fator ligado a essa queda está 

entre os movimentos crescentes de anti-vacina, esses são 

fortalecidos pelo aumento de informação de saúde incorretas 

que são compartilhadas especialmente na internet, esses 

movimentos não são considerados novos entre os países, 

porém têm se tornado cada vez mais evidentes e preocupantes 

entre os gestores de saúde (SATO, 2018). 

Na atual política de saúde brasileira, a vacinação é 

considerada uma atividade executada, de preferência pela 

Atenção Primária à Saúde (APS), com ênfase na Estratégia 

Saúde da Família (ESF) essa constituída por uma equipe 

multiprofissional, responsável por uma área adscrita. No que diz 

respeito do atendimento feito por essas equipes, não existe, em 

muitos casos, um atendimento sistematizado, mas um 

atendimento por demanda espontânea, criando assim lacunas 

em relação a efetividade de algumas práticas entre elas a 

vacinação em grupos etários (VIEGAS et al., 2019). 

Outro problema relacionado à prática vacinal realizada 

pela APS, com ênfase na ESF, é o horário de funcionamento 

desses estabelecimentos de saúde que realizam suas 

atividades entre o horário das 8h às 17 horas, apenas em dias 
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úteis, o que resulta em dificuldade para os responsáveis por 

crianças e adolescentes e até mesmo os próprios adultos e 

idosos a disponibilizarem um tempo para serem imunizados, 

tendo em vista que esse é o horário comercial, onde muitas 

dessas pessoas trabalham e não tem a disponibilidade de 

deslocar-se para um estabelecimento em saúde para imunizar-

se. Além disso, é relatado por autores outras dificuldades entre 

elas as barreiras geográficas que impedem de serem 

imunizados (ZORZETTO, 2018; TAUIL; SATO; WALDMAN, 

2016). 

Para se obter uma alta CV é de extrema importância que 

exista uma forte integração entre o serviço de saúde e a 

comunidade para que aconteça a efetividade da assistência no 

âmbito da APS (TAUIL; SATO; WALDMAN, 2016). 

No que diz respeito à aplicação da segunda dose vacinal 

(D2) da tríplice viral no mesmo intervalo de tempo, durante a 

coleta de dados, o servidor DATASUS por meio do SIPNI, 

retornou apenas percentuais do ano de 2013 em diante. Os 

dados estão dispostos na Figura 3. 

 

  



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE COBERTURA VACINAL CONTRA SARAMPO NO 

BRASIL NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

953 
 

Figura 3. Cobertura vacinal da segunda dose da tríplice viral 

entre os anos de 2013 a 2018, por Região brasileira. 

 
Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Site. 

2019. Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/. Acesso em 29/09/2019 

 

 É possível perceber na Figura 3 os baixos percentuais de 

CV entre os anos 2013 a 2018, em todas as regiões do Brasil; 

sobretudo na Região Norte que em 2013 apresentou uma taxa 

(46,3%) bem aquém daquela considerada meta pelo MS (95%). 

Isso sugere que os usuários do sistema de saúde não 

completam o ciclo vacinal, podendo assim estar suscetível a 

contraírem o vírus do sarampo no espaço de tempo em que a 

segunda dose vacinal não é aplicada. 

 Um dos fatores que contribuem para evasão do ciclo 

vacinal é a falta de conhecimento acerca dos imunobiológicos 

que são disponibilizados no calendário nacional de vacinação, 

além do medo que os pais possuem de que a vacina cause 

alguma reação prejudicial ao organismo, o que leva muitos a 

abandonarem o ciclo vacinal, acarretando na adesão 

insuficiente a imunização (ZORZETTO, 2018). Sato (2018) 

corrobora com essa afirmação ao versar sobre a hesitação 

vacinal, essa definida como atraso em aceitar ou recusa das 
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vacinas disponibilizadas pelo serviço de saúde, a autora aponta 

que esse comportamento é influenciado por fatores inter-

relacionados que são a confiança, considerada como a eficácia 

e segurança das vacinas; complacência, resultado da baixa 

percepção de risco de contrair a doença considerando-se assim 

a vacinação desnecessária; e conveniência essa está ligada a 

disponibilidade e disposição para ter acesso ao serviço de 

saúde. A hesitação vacinal colabora tanto para a queda da 

cobertura entre a D1, a qual representa a adesão ao ciclo 

vacinal, quanto no percentual de alcance da D2, essa 

representando a continuação do ciclo e a garantia de 

imunização eficiente entre a população. 

 Tauil, Sato e Waldman (2016) discutiram em sua 

pesquisa sobre os fatores ligados a vacinação incompleta, no 

estudo os autores apontam que a maioria dos fatores 

encontravam-se nas características da família e ao 

conhecimento e atitudes dos pais. 

 Uma pesquisa realizada por Barata et al. (2015) nos anos 

de 2007 a 2008, correlaciona-se com a afirmação acima. O 

estudo demonstrou que nas capitais brasileiras houve sucesso 

em alcançar alta da CV entre as crianças que sua residência 

estava localizada em setores censitários com indicadores 

socioeconômicos mais baixos, essas crianças tinham sua 

caderneta de vacinação preenchida completamente, 

contrastando com as crianças que residiam em setores 

classificados com indicadores socioeconômicos mais altos, 

essas crianças possuíam menores índices de cobertura vacinal. 

Exibindo assim que o fator socioeconômico deve ser levado em 

consideração quanto a possíveis impasses no alcance de meta 

vacinal. 
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 Outro impasse no que diz respeito a não completude do 

ciclo vacinal é a migração, seja ela rural-urbana ou 

internacional, sendo esse associado a integração do imigrante 

na nova sociedade podendo assim ocasionar a vulnerabilidade 

dessas pessoas no novo ambiente sociocultural. Acredita-se 

que se esses grupos não forem abordados, as taxas de 

imunização nas áreas urbanas poderão cair ainda mais (TAUIL; 

SATO; WALDMAN, 2016; KUSUMA et al., 2010). 

 Podem-se elencar outras causas para a baixa da CV 

sendo essas consideradas de menores proporções e menos 

citadas por autores; contudo, é importante que gestores em 

saúde possam identificar e entender os fatores relacionados 

aos determinantes sociais e aos serviços de saúde, pois assim 

podem determinar ações que visão melhorar o acesso e a 

cobertura vacinal em sua região. 

 

INTERNAÇÕES HOSPITALARES 

 

 Os dados referentes às internações hospitalares foram 

extraídos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS – 

SIH/SUS que é gerido pelo MS. As unidades hospitalares 

participantes do SUS, sendo elas públicas ou particulares 

conveniadas, enviam as informações das internações 

efetuadas através da Autorização de Internação Hospitalar – 

AIH para os gestores e esses consolidam a informação no 

sistema de informações formando uma base valiosa de dados 

(BRASIL, 2008). 

 Na tabela 1 está disposto o número de internações que 

ocorreu segundo o local de residência, no intervalo de tempo de 

tempo 2009 a 2018. Ao realizar a busca o SIH/SUS retornou 
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dados do final do ano de 2008 e esses foram adicionados ao 

estudo. 

 

Tabela 1. Ocorrência de internações hospitalares por sarampo, 

segundo local de residência, no período de 2009 a 2018. 

Ano de 
internação 

Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Região 
Centro-
Oeste 

TOTAL 

2008 0 0 2 2 2 6 

2009 2 18 4 24 3 51 

2010 2 17 9 28 0 56 

2011 5 12 9 41 4 71 

2012 2 24 18 15 3 62 

2013 3 57 5 5 8 78 

2014 3 75 4 2 0 84 

2015 1 40 5 4 1 51 

2016 4 30 2 2 0 38 

2017 0 51 2 4 1 58 

2018 819 26 30 14 1 890 

Total 841 350 90 141 23 1.445 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Site. 2019. 

Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/. Acesso em 29/09/2019 

 

 Nota-se, na Tabela 1, que durante o período analisado 

foram registradas 1.445 internações hospitalares decorrentes 

da infecção por sarampo. Percebe-se também que a ocorrência 

foi maior na Região Norte, alcançando 841 internações, com 

maior concentração no ano de 2018, ano posterior ao menor 

registro de cobertura vacinal na região. 

Na Região Nordeste houve um aumento de internações 

hospitalares causadas pelo sarampo a partir do ano de 2013, 
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ano esse que também foi o que apresentou maior queda na 

cobertura vacinal contra o sarampo, tendo uma taxa de 

cobertura de 88,16% (Fig. 1) não atingindo assim a taxa ideal 

sugerida pelo MS. 

Durante o período analisado foram registradas 1.445 

hospitalares decorrentes da infecção por sarampo, dessas 

internações 753 foram de pessoas do sexo masculino e 692 do 

sexo feminino, como demonstra a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Internações hospitalares segundo local de residência 

no período 2009 a 2018, por sexo biológico. 

Sexo 
Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Região 
Centro-
Oeste 

TOTAL 

Masculino 449 171 48 74 11 753 

Feminino 392 179 42 67 12 692 

Total 841 350 90 141 23 1.445 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Site. 2019. 

Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/. Acesso em 29/09/2019 

 

A Tabela 1 mostra que dos 1.445 internados em hospitais 

por sarampo a maioria  era do sexo masculino (753), esse dado 

corrobora com o que Araújo, Souza e Pinho (2019) observaram 

em seu estudo, no qual foi analisado os fatores associados à 

vacinação entre os profissionais de saúde, que o sexo feminino 

apresentava a maior parte dos calendários vacinais completos, 

ficando assim imunizadas contra essas doenças, o que permitiu 

um menor número de internações nesse grupo. 

Araújo, Souza e Pinho (2019) discutem também que 

esse problema é resultado de conceitos culturais e sociais nos 

quais as mulheres tornam-se mais adeptas aos serviços de 
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saúde, entre eles a vacinação. Para os autores o gênero 

masculino fica aprisionado à essas questões sociais e culturais 

e isso acaba dificultando a prática do autocuidado nesse 

público. 

A Tabela 3 está expondo os dados referentes às 

internações hospitalares por faixa etária. 

 

Tabela 3. Internações hospitalares por sarampo, segundo local 

de residência no período 2009 a 2018, por idade. 

Faixa etária 
Região 
Norte 

Região 
Nordeste 

Região 
Sudeste 

Região 
Sul 

Região 
Centro-
Oeste 

TOTAL 

Menor 1 ano 288 116 21 17 2 444 

1 a 4 anos 220 92 35 48 12 407 

5 a 9 anos 78 43 8 15 2 146 

10 a 14 anos 50 34 2 9 0 95 

15 a 19 anos 55 11 1 7 1 75 

20 a 29 anos 95 13 6 7 2 123 

30 a 39 anos 36 12 3 7 1 59 

40 a 49 anos 13 10 4 6 0 33 

50 a 59 anos 5 8 4 11 0 28 

Acima de 60 
anos 

1 11 6 14 3 35 

Total 841 350 90 141 23 1.445 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Site. 2019. 

Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/. Acesso em 29/09/2019 

 

 De acordo com a tabela 3 observa-se uma ocorrência 

maior de internações por sarampo em crianças menores de 1 

ano, no intervalo de tempo estudado, sobretudo na região 

Norte; que correspondem aquelas crianças que ainda não 
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receberam a primeira dose do imunizante contra essa doença; 

seguido da faixa etária de um a quatro anos de idade com 407 

internações no país, sugerindo uma menor cobertura vacinal 

nesse grupo, visto que, pelo calendário vacinal, já deveria ter 

recebido pelo menos uma das doses vacinais.  

 

CONCLUSÕES  

 

Conforme evidenciado neste estudo, a partir de 2013, 

houve uma diminuição considerada relevante e progressiva na 

cobertura vacinal contra o sarampo na população brasileira. 

Destaca-se que essa baixa cobertura vacinal observada aqui 

acarretou sérios problemas de saúde no Brasil como o aumento 

de internações hospitalares, com ênfase em crianças de um a 

quatro anos de idade. 

Logo, é de suma importância que os gestores de saúde 

tenham conhecimento de sua área, tanto no que diz respeito ao 

número de cobertura como da existência de obstáculos/fatores 

que estão impedindo e ou dificultando a adesão do público ao 

programa de imunização, visto que percentuais abaixo dos 

considerados ideais pelo Ministério da Saúde influenciam 

diretamente na incidência da doença.  

Faz-se também necessário considerar nas estratégias 

de prevenção, além de atenção especial dada ao grupo mais 

vulnerável à doença na região/país, implementar ações de 

educação em saúde nos diferentes espaços de aprendizagem 

no Brasil, sobretudo na Região Norte. 
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RESUMO: Cerca de um século desde a descoberta da doença 
de Chagas (DC), esta continua sendo uma das doenças 
parasitárias de grande impacto a nível mundial, sendo incluída 
no grupo das chamadas doenças negligenciadas. Levando isso 
em conta, o presente estudo objetiva reunir informações sobre 
os óbitos causados por DC no estado da Paraíba, no período 
de 2010 a 2017. Para isso, foi utilizado o Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM), da base de dados do 
DATASUS, utilizando as seguintes variáveis: óbitos (frequência 
absoluta), taxa de mortalidade ajustada por 100 mil habitantes, 
mortalidade proporcional, local de ocorrência, sexo, cor, faixa 
etária, escolaridade e estado civil. Os resultados obtidos 
indicaram que a maior parcela dos óbitos são referentes a 
indivíduos do sexo masculino, pardos, com 60 anos ou mais de 
idade, analfabetos e casados. Vale também salientar que os 
anos que detiveram os menores e maiores registros referentes 
a mortalidade foram, respectivamente, 2014 e 2015. Os dados 
sobre mortalidade também foram analisadas por macrorregião 
de saúde, de modo que a macrorregião III (Sertão/Alto Sertão) 
concentrou os maiores valores. Mediante o que foi exposto, 
evidencia-se que o acometimento e o desfecho negativo na 
doença de Chagas estão relacionados com variáveis 
socioeconômicas diversas, de modo que o desenvolvimento de 
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ações estratégicas em saúde é importante para reduzir dos 
impactos relacionados a mortalidade.  
Palavras-chave: Tripanossomíase americana. Registros de 
mortalidade. Doenças negligenciadas. Variáveis 
epidemiológicas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A doença de Chagas (DC), também conhecida como 

tripanossomíase americana, é uma das principais parasitoses, 

sendo incluída no grupo das chamadas doenças 

negligenciadas, que é composto por 17 doenças com 

características comuns, a exemplo do maior acometimento em 

nações subdesenvolvidas.  Os primeiros sinais de sua 

existência datam de aproximadamente 9000 anos atrás, ao 

serem encontradas evidências de infecção em múmias no Chile 

e no Peru. Alguns pesquisadores também fizeram descrições 

da doença, porém sem associá-la com parasito e vetor. 

Somente em 1909, o médico brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano 

Chagas fez essa associação e nomeou a doença (ÁLVAREZ-

HERNÁNDEZ et al., 2018; GUHL, 2017). 

  O agente etiológico da doença de Chagas é o 

protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, o qual pode infectar 

o ser humano de diversas maneiras. A principal via de 

transmissão para os humanos é a vetorial, que se dá por 

triatomíneos infectados, que podem ser conhecidos 

popularmente como barbeiros. A infecção ocorre quando estes 

insetos de hábitos noturnos picam o ser humano, depositando 

as fezes contaminadas com o T. cruzi próximo ao local da 

picada. Quando o indivíduo coça, os parasitos entram na 

corrente sanguínea, dando início ao desenvolvimento da 

doença (DIAS et al., 2016; BERMUDEZ et al., 2016).  
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Além da transmissão vetorial, há os mecanismos não 

vetoriais, a saber: transplantes de órgãos e transfusões 

sanguíneas, via transplacentária, via oral e transmissão 

acidental devido exposição ocupacional. No que tange às 

manifestações clínicas da DC, pode-se dividir nas seguintes 

fases: aguda e crônica, sendo esta pode ser subdividida em 

assintomática e sintomática (ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ et al., 

2018; ZINGALES, 2018; HERRADOR et al., 2015). 

A fase aguda dura de 2 a 4 meses e é caracterizada por 

parasitemia elevada que pode ser detectada 

microscopicamente, bem como a ausência de sintomas em até 

95% dos casos. Em pacientes imunocomprometidos esta fase 

pode ser prolongada e as manifestações clínicas podem se 

mostrar mais frequentes e severas. A fase crônica 

assintomática também é marcada pela ausência de sintomas 

em muitos casos, bem como pela sorologia positiva e/ou 

parasitemia. Até 30% dos pacientes permanecem nesta fase, 

enquanto os demais podem progredir a fase crônica 

sintomática, o que pode ocorrer em um período de 10 a 30 anos 

(ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ et al., 2018; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 

2015).  

Esta última forma é marcada por níveis baixos e 

oscilantes do parasito na corrente sanguínea, bem como 

disfunções cardíacas e digestivas. As manifestações cardíacas 

são a principal causa de morte por DC, sendo que os principais 

sintomas desta forma incluem anormalidades  na  condução de 

impulsos, arritmias, entre outros. Com relação às 

manifestações digestivas, merece destaque o aumento de 

determinados órgãos, como o esôfago (megaesôfago) e o 

intestino grosso (megacólon), apesar de que é possível ocorrer 

o acometimento de todos os órgãos do trato gastrintestinal 
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(DIAS et al., 2016; ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ et al., 2018; 

BERMUDEZ et al., 2016). 

No que se refere ao tratamento, atualmente há dois 

fármacos disponíveis no mercado: benznidazol e nifurtimox. No 

entanto, a eficácia destes medicamentos varia conforme a fase 

clínica, de modo que a atividade tripanocida de ambos é muito 

superior no estágio agudo da doença. Além disso, eles 

possuem muitos efeitos adversos que variam de alterações na 

pele a efeitos no trato gastrintestinal. Vale pontuar que não há 

muito interesse no desenvolvimento de novas opções 

terapêuticas, muito por conta do fato da DC afetar pessoas sem 

ou com pouco poder econômico (STILLWAGGON et al., 2018; 

ÁLVAREZ-HERNÁNDEZ et al., 2018; DIAS et al., 2016; 

BERMUDEZ et al., 2016). 

Quanto à epidemiologia, estima-se que mais de 8 

milhões de pessoas estejam infectadas pelo T. cruzi em todo o 

mundo, além de que cerca de 10 mil pessoas morrem 

anualmente em decorrência da DC (WHO, 2019). Nesse 

sentido, a maior parcela de indivíduos infectados estão 

distribuídos entre 21 países da América Latina, afetando 

também, mesmo que em menor escala, Estados Unidos, 

Europa e Japão, sendo a imigração um dos fatores que 

explicam a “globalização” da doença. Além disso, estudos 

apontam que a doença de Chagas é a infecção parasitária mais 

onerosa em toda a América Latina. O Brasil ocupa um lugar 

preocupante nesse cenário: estimativas apontam que o número 

de pessoas infectadas seja de 1,9 milhão a 4,6 milhões de 

pessoas (DIAS et al., 2016; ZINGALES, 2018; ANTINORI et al., 

2017).  

Nesse sentido, é muito importante que seja feito o 

monitoramento da situação epidemiólogica em diversas regiões 
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do país. Por isso, o presente estudo tem como objetivo coletar 

dados acerca do número de óbitos que tiveram a doença de 

Chagas como causa principal no estado da Paraíba, Brasil, no 

período de 2010 a 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo é de caráter documental- 

retrospectivo, com dados obtidos do Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM), o qual faz parte da base de dados do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). 

Segundo Oliveira (2016), os dados do sistema de 

informações sobre mortalidade podem estar sujeitos a algumas 

interferências, tais como: subnotificação, preenchimento dos 

atestados de óbito de forma incorreta, falhas no sistema de 

cobertura e informações de transmissão, que pode variar de um 

local para outro, etc. No entanto, é preciso ressaltar que o banco 

de dados do SIM passou por melhorias desde o ano em que foi 

implantado, a exemplo da diminuição da quantidade de 

informações ignoradas ou incompletas. 

Para a realização do trabalho, foram incluídos os óbitos 

por residência registrados na Paraíba que tiveram a doença de 

Chagas como causa básica (026), segundo a 10ª revisão da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), no período de 

2010 a 2017.  

As variáveis consideradas foram: local de ocorrência, 

sexo, cor/raça, faixa etária, escolaridade e estado civil. Foram 

calculados os valores de taxa de mortalidade por 100 mil 

habitantes, considerando a população da Paraíba no último 

censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE), em 2010. Também calculou-se a 

mortalidade proporcional específica, que é a razão entre o 

número de óbitos por DC em um determinado período, em 

função do número total de óbitos neste mesmo período.  

Os dados foram reunidos no programa Microsoft Office 

Excel® 2013, a partir do qual foram elabirados tabelas e 

gráficos. Por se tratar de dados de caráter secundário, não se 

faz necessário submeter o trabalho a um Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Paraíba é um estado localizado na região Nordeste do 

Brasil, o qual possui uma extensão territorial de 56.467,239 km2, 

população residente correspondente a 3.766.528 e uma 

densidade demográfica de 66,7 hab/km2, conforme o censo de 

2010. Cerca de 75% da população reside na zona urbana e 25% 

na zona rural. No que se refere à distribuição por sexo, as 

mulheres são a maioria da população, com um percentual de 

51,6% (1.942.149), enquanto que o número de indivíduos do 

sexo masculino equivale a 1.824.379 (48,4%) (IBGE, 2010). 

Em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) da Paraíba era 

equivalente a R$33.524.558,90, de forma que o valor do PIB 

per capita correspondia a  aproximadamente 8900 reais. 

Quanto à escolaridade, o estado apresenta uma taxa de 

analfabetismo de 21,4%, enquanto que 2.202.233 pessoas 

eram consideradas alfabetizadas. Ainda segundo o último 

censo, o Índice de Desenvolvimento Humano do estado é de 

0,658, ocupando a 23ª colocação no país neste quesito (IBGE, 

2010). 
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Segundo a resolução nº 43 de 2018, o estado da Paraíba 

pode ser dividido em três Macrorregiões de Saúde: 

Macrorregião I (João Pessoa), II (Campina Grande) e III 

(Sertão/Alto Sertão). A população nestas regiões no censo de 

2010 era equivalente a 1.798.797, 1.065.421 e 902.310 

habitantes, respectivamente. A figura abaixo mostra as 

macrorregiões (IBGE, 2010). 

 

Figura 1. Macrorregiões de saúde do estado da Paraíba 

 
Fonte: Portal de informações em saúde do estado da Paraíba, 2019. 

 

As informações referentes ao número absoluto de óbitos 

por doença de Chagas, mostram que os maiores registros nas 

Macrorregiões I e III foram no ano de 2015. Já os menores 

valores nas duas ocorreram em 2011 e 2017, respectivamente. 

A macrorregião II, por sua vez, apresentou um declínio até 

2014, mas nos três anos seguintes os valores aumentaram, de 

modo que em 2017 houve o maior registro em toda a série nesta 

macrorregião. 
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Analisando as variáveis relativas à mortalidade (óbitos, 

taxa de mortalidade ajustada e mortalidade proporcional) em 

todo o período, é possível observar que a macrorregião III 

deteve os maiores registros em todos os três paramêtros, 

apesar da região possuir o menor valor de população residente, 

como citado anteriormente. Além disso, a macrorregião I, que 

detém a maior parcela da população residente do estado, 

apresentou os menores valores em todas as variáveis 

consideradas para análise da mortalidade (Tabela 1). Além da 

Paraíba ser uma região endêmica para doença de Chagas, o 

Sertão do estado é um local que possui aspectos que 

favorecem a colonização de vetores da DC, fator este que pode 

estar associado com os maiores registros de mortalidade nesta 

região (ARAÚJO, 2017). 

 

Tabela 1. Óbitos, taxa de mortalidade ajustada por 100 mil 

habitantes e mortalidade proporcional segundo as 

Macrorregiões de saúde, Paraíba, 2010-2017. 

Ano de 

óbito 

Macrorregião 

I - João Pessoa 

Macrorregião II 

- Campina Grande 

Macrorregião III - 

Sertão/Alto Sertão 

2010 4 11 19 

2011 1 10 23 

2012 2 7 20 

2013 2 5 16 

2014 3 4 15 

2015 6 6 31 

2016 3 6 17 

2017 5 11 14 

Total de 

óbitos 
26 60 155 
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Taxa de 

mortalidade 

ajustada 

0,18 0,7 2,15 

Mortalidade 

proporcional 
0,03 0,1 0,32 

Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019. 

 

De agora em diante serão expostos e discutidos os 

resultados considerando todo o estado da Paraíba. Nessa 

perspectiva, quando se analisa as frequências absolutas e 

relativas dos óbitos no período de 2010 a 2017, observa-se que 

os anos de menor e maior registros foram, respectivamente, 

2014 e 2015. Também é possível notar que de 2010 a 2014 há 

um padrão de declínio, o qual não se repetiu nos três anos 

seguintes. Em todo o período foram registrados 241 óbitos  

causados por doença de Chagas (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Frequências absolutas e relativas dos óbitos por 100 

mil habitantes, Paraíba, 2010-2017. 

Ano do óbito n % 

2010 34 14,10 

2011 34 14,10 

2012 29 12,00 

2013 23 9,50 

2014 22 9,10 

2015 43 17,80 

2016 26 10,90 

2017 30 12,50 

TOTAL 241 100 

Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019. 
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No que diz respeito à mortalidade proporcional e taxa de 

mortalidade, é possível observar, assim como nos valores 

absolutos de óbitos, que os registros vinham apresentado 

decréscimo de mortalidade de 2010 a 2014, até que em 2015 

há uma elevação da mortalidade, de modo que este ano deteve 

os maiores valores em toda a série. Em 2016 houve uma nova 

diminuição, seguida de um aumento da mortalidade no ano 

seguinte. A taxa de mortalidade média anual e a mortalidade 

proporcional durante todo o período foram equivalentes a 0,80 

e 0,12, respectivamente (Figura 2). 

 

Figura 2. Mortalidade proporcional e taxa de mortalidade por 

100 mil habitantes, Paraíba, 2010-2017. 

 
Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019. 

 

Um estudo sobre a mortalidade por doença de Chagas 

no estado do Piauí de 2003 a 2013 apontou resultados de taxa 
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de mortalidade média anual equivalente a 3,93 óbitos/100.000 

habitantes (VIEIRA, 2017). Outros dois estudos a nível 

nacional, um levando em conta o período entre 1980 a 2014 e 

o outro abrangendo intervalo de tempo de 1979 a 2009, 

mostraram resultados de taxa de mortalidade média anual 

equivalente a, respectivamente, 2,7 e 3,61 óbitos/100.000 

habitantes (SIMÕES et al., 2018; MARTINS-MELO et al., 2012). 

Diante disso, os dados relatados nos estudos citados 

anteriormente são superiores ao que foi obtido neste estudo. 

Quanto ao local de ocorrência, mais da metade dos 

óbitos (57%) aconteceram em hospitais e uma outra parcela 

significativa (39%) ocorreu em domicílio. Os demais registros 

representam uma parcela bem pequena. Santos et al. (2018) 

obtiveram percentagens superior (61,8%) de óbitos que 

ocorreram em hospitais e inferior em domicílio (31,2%), de 

forma que o valor somado das ocorrências nesses dois tipos de 

locais foi ligeiramente superior no presente trabalho (96%) 

(Figura 3).  

Conforme a tabela 3, há uma predominância do sexo 

masculino nos registros de mortalidade, com 61,4% das mortes 

por doença de Chagas no período. Diversos estudos 

corroboram com esses dados superiores entre homens 

(PAIXÃO et al., 2017; NÓBREGA; ARAÚJO; VASCONCELOS, 

2014; SANTOS et al., 2018; VIEIRA, 2017).   
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Figura 3. Distribuição dos óbitos por local de ocorrência, 

Paraíba, 2010-2017. 

 
Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019. 

 

Tabela 3. Óbitos por residência por sexo, cor/raça e  faixa 

etária, Paraíba, 2010-2017. 
Variáveis N % 

Sexo   

Masculino 148 61,4 

Feminino 93 38,6 

Cor/raça   

Parda 167 69,3 

Branca 52 21,6 

Preta 13 5,4 

Ignorado 7 2,9 

Amarela 1 0,4 

Indígena 1 0,4 

Faixa etária   

Menor que 1 0 0 

1 a 19 0 0 

137; 57%

3; 1%

95; 39%

4; 2% 2; 1% Hospital

Outro
estabelecimento
de saúde

Domicílio

Via pública

Outros
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20 a 39 11 4,6 

40 a 59 68 28,2 

60 ou mais 162 67,2 

TOTAL 241 100 

Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019. 

 

O fato de homens possuírem dados mais elevados de 

óbitos pode estar relacionado a uma série de fatores, tais como: 

maior exposição a ambientes em que os vetores de DC 

habitam, bem como maior busca das mulheres por serviços de 

prevenção primária e secundária, atrelado à questões 

socioculturais relacionadas a masculinidade, o que leva muitos 

homens a buscarem os serviços de saúde quando já se 

encontram em estágios avançados da doença (SIMÕES et al., 

2018; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2015). 

Com relação à raça, observa-se que indivíduos pardos 

são a grande maioria dos registros, seguidos por brancos, 

pretos, amarelos e indígenas. Cabe pontuar que 7 registros 

(2,9%) tiveram a condição de “ignorado”. Relatos na literatura 

acerca da região Nordeste corroboram com a maior 

porcentagem de indivíduos pardos, apesar de a ordem 

decrescente de registros para as demais raças se apresentar 

da seguinte maneira: pretos, brancos, amarelos e indígenas. Os 

registros ignorados, por sua vez, detiveram uma maior 

porcentagem do que o observado no presente estudo (SANTOS 

et al., 2018). 

Considerando a faixa etária, verifica-se que mais de dois 

terços das mortes ocorreram em indivíduos com 60 anos ou 

mais. Outros relatos na literatura reforçam esse maior 

acometimento de pessoas acima de 60 anos (NÓBREGA; 

ARAÚJO; VASCONCELOS, 2014; MORAES, 2017; SANTOS 
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et al., 2018). O fato dessa faixa etária ser a mais afetada pode 

ser explicado pela implementação de políticas de controle 

vetorial, as quais foram intensificadas após a década de 1980. 

Atrelado a isso, há também a demora até chegar ao estágio 

crônico sintomático da doença, que pode levar décadas 

(SANTANA; SOUZA-SANTOS; ALMEIDA, 2018; GUISSONI et 

al., 2019). 

No tocante à escolaridade dos indivíduos que foram a 

óbito em decorrência de doença de Chagas, 34% não tinham 

nenhuma escolaridade, 18% estudaram de 1 a 3 anos, 11% de 

4 a 7 anos, 3% de 8 a 11 anos e 1% tinham 12 anos ou mais de 

estudo (figura 4). O número de registros em que a escolaridade 

não foi informada correspondeu a 33%. Assim, é possível 

constatar que quanto menor a escolaridade, maiores são os 

registros de óbitos, o que está em conformidade com outros 

estudos presentes na literatura (MORAES, 2017; SANTOS et 

al., 2018). De acordo com Júnior et al. (2017), a baixa 

escolaridade é um fator que reforça a maior vulnerabilidade 

social que os indivíduos com a DC se encontram submetidos, 

na medida em que a situação econômica desfavorável desse 

grupo implica em condições de vida mais precárias, carente de 

infraestrutura sanitária, contribuindo assim para a transmissão 

da doença. 
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Figura 4. Distribuição dos óbitos quanto à escolaridade, 

Paraíba, 2010-2017. 

 
Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019. 

 

 Quando se analisa os registros de óbitos por estado civil, 

observa-se que quase metade dos indivíduos eram casados, 

vindo em sequência viúvos, solteiros, outros e separados 

judicialmente. A porcentagem de indivíduos em que a 

informação não foi especificada correspondeu a 13%. Santos e 

colaboradores (2018) relataram dados bastantes semelhantes, 

diferindo apenas que o percentual de solteiros foi superior ao 

de viúvos.  

 

  

81; 34%

42; 18%27; 11%8; 3%

3; 1%

80; 33%

Nenhuma

1 a 3 anos

4 a 7 anos

8 a 11 anos

12 anos e mais

Ignorado
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Figura 5. Distribuição dos óbitos quanto ao estado civil, 

Paraíba, 2010-2017. 

 
Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019. 

 

CONCLUSÕES  

 

Desse modo, a doença de Chagas ainda constitui um 

problema de saúde pública, mesmo após mais de um século ter 

se passado desde a sua descoberta. Tal cenário reforça o 

caráter de negligência para com esta doença parasitária, haja 

vista que o desenvolvimento de novas opções de tratamento 

mais eficazes e seguras não é tão atrativo do ponto de vista 

econômico. Tal percepção precisa ser reavaliada, haja vista que 

a busca por serviços de saúde em estágios crônicos avançados 

é um dentre vários fatores que contribuem para a DC ser uma 

das doenças parasitárias mais dispendiosas. 

A partir dos dados coletados, foi possível observar que 

de 2010 a 2014 há uma tendência de redução nos óbitos, na 

37; 15%

108; 45%
47; 20%

6; 2%

11; 5% 32; 13%

Solteiro Casado

Viúvo Separado judicialmente

Outro Ignorado
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taxa de mortalidade e na mortalidade proporcional, o que muda 

no ano de 2015, o qual deteve os maiores registros. Nos dois 

anos seguintes há uma diminuição seguido de um novo 

aumento. Analisando os dados em todo o período por 

macrorregião de saúde, observou-se que a macrorregião III 

(Sertão/Alto Sertão) deteve os maiores valores de óbitos e as 

mais expressivas taxa de mortalidade e mortalidade 

proporcional, o que é contrastante com o fato desta região ser 

a de menor população em relação às demais. 

Os resultados obtidos também apontaram que a maior 

parte dos óbitos ocorreram em homens, pardos, analfabetos, 

casados, em faixa etária de 60 anos ou mais, sendo hospital o 

local de ocorrência mais comum.  

Ademais, ressalta-se a importância de estudar os 

aspectos epidemiológicos relacionados à mortalidade por 

doença de Chagas, a fim de identificar quadros críticos, auxiliar 

na promoção de políticas públicas de controle vetorial, bem 

como a intensificar o tratamento de indivíduos infectados pela 

doença. 
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RESUMO: As doenças crônicas não transmissíveis são as 
principais causas de mortes a nível global, entre elas destacam-
se as doenças cardiovasculares com aproximadamente 17,7 
milhões de mortes no ano de 2015, segundo a Organização 
Mundial de Saúde, acarretando elevados custos para o Estado. 
As doenças cardiovasculares são multifatoriais, tendo destaque 
a hipertensão arterial como um principal fator de risco, 
acometendo mais frequentemente remanescentes quilombolas. 
Neste sentido, o objetivo do trabalho foi investigar o perfil 
epidemiológico, a percepção e fatores de risco para as doenças 
cardiovasculares em duas comunidades quilombolas no Estado 
de Alagoas. A metodologia foi por meio de uma pesquisa 
investigativa, de cunho quali-quantitativo, utilizando um 
questionário semiestruturado. Participaram da pesquisa 114 
pessoas remanescentes quilombolas, com uma prevalência de 
40% de pessoas com alguma doença cardiovascular, além dos 
fatores de risco e hábitos de vida. Este trabalho foi essencial 
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para avaliar a epidemiologia das doenças cardiovasculares e 
seus fatores de risco nas comunidades quilombolas como a 
ausência de exercício físico e alto consumo de bebidas 
alcoólicas.  
Palavras-chave: Educação e Saúde. Epidemiologia. 
Cardiologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as doenças 

cardiovasculares são as principais causas de mortes, em nível 

global, com aproximadamente 17,7 milhões de óbitos em 2015. 

As doenças cardiovasculares (DCV), é uma parte constituinte 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), cujo a 

etiologia é multifatorial com origens decorrentes de uma má 

alimentação e ausência de exercícios físicos, entre outros 

fatores, fazendo-se necessário movimentos educativos para a 

prevenção destas patologias (FRANCISCO et al., 2015). Neste 

sentido, as DCNT impactam em um grande custo financeiro 

para o Estado com o aumento de gastos previdenciários, devido 

ao auxílio-doença, além de consequências pessoais como 

limitações físicas e elevados custos para uma promoção a 

saúde (MATHIAS, 2015). No Brasil, 74% das mortes foram 

decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2014).   

No Brasil, 50% das mortes por doenças cardiovasculares 

têm influência direta e indireta da hipertensão arterial, cujo a 

prevalência atinge a maioria dos idosos, com uma porcentagem 

de aproximadamente 60%. Somando-se a isto, o sódio é um 

dos grandes vilões na propensão a hipertensão, visto que seu 
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consumo excessivo tem um impacto significativo nos gastos 

públicos, principalmente no sistema único de saúde (SUS), 

devido as internações com o total de R$ 514.400.734,45. 

MOREIRA e colaboradores (2018) relatou que se houvesse 

uma redução do consumo de sódio em níveis adequados, 

diminuiria a ocorrência de doenças cardiovasculares, havendo 

assim uma economia de aproximadamente R$ 138.052.369,38. 

Por isso, são importantes ações de educação em saúde, para 

que possa educar e sensibilizar a população de hábitos de vida 

saudáveis. 

Dentro das doenças cardiovasculares, têm-se: 

aterosclerose, angina de peito, arritmias cardíacas, enfarte 

agudo do miocárdio e hipertensão arterial como as principais 

enfermidades, assomando-se a isto, os seus fatores de risco 

como tabagismo, álcool, sedentarismo e tipo inadequado de 

alimentação. 

Segundo Bijnen e colaboradores (2018), há grupos de 

pesquisas que buscam compreender a gêneses da 

aterosclerose, com intuito de construir métodos mais eficazes 

na prevenção à doença. E, de acordo com os resultados da 

literatura científica, esta formação da placa aterosclerótica é 

devido ao acúmulo de gorduras com deposição de macrófagos 

na camada subendotelial dos vasos sanguíneos (SUMIDA et 

al., 2018), acarretando diversas consequências fisiológicas 

(REIS, 2019). Á vista disso, a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia faz recomendações básicas para que possa 

prevenir a aterosclerose, com a inserção de práticas aeróbicas 

diárias, como por exemplo, corrida, artes marciais, esportes, 

além de uma alimentação adequada (GONZAGA, 2018). 
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De forma geral, a aterosclerose é uma enfermidade 

inflamatória de nível grave e que algumas de suas 

consequências podem ser eliminadas por meio de prática de 

exercícios físicos e hábitos de alimentação, no entanto, quando 

se fala de alimentação não se deve pensar apenas no alimento 

bruto, mais na forma do preparo do mesmo, além de que a 

prevenção deve ser iniciada desde da infância, pois assim se 

diminui o risco na fase adulta de formar placas ateroscleróticas 

(OLIVEIRA et al., 2019). 

Além disso, tem-se hipertensão arterial (HA) como uma 

enfermidade com a etiologia multifatorial, acarretando algumas 

consequências como, por exemplo, insuficiência renal crônica, 

acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e doença 

arterial coronariana, à vista disso, provocando um alto custo 

financeiro, em específico os custos socioeconômicos e médicos 

(VII DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2016). 

No Brasil, a hipertensão arterial tem uma alta prevalência 

na faixa etária dos 60 anos de idade. Cerca de 32,5% das 

pessoas tem a HA, atingindo adultos e idosos, além de que 50% 

das mortes por doenças cardiovasculares são decorrentes da 

HA, de forma direta ou indireta (SAURABH et al., 2014) 

Além das doenças propriamente ditas, existem alguns 

fatores de riscos para o surgimento de doenças 

cardiovasculares. Em uma perspectiva de perfil epidemiológico, 

a Organização Mundial da Saúde inferi uma estimativa de 1,2 

bilhão de usuários com hábitos de fumar e, na realidade 

brasileira, 28 milhões de pessoas fumam ou já fumaram. 

Por outra situação, o sedentarismo assim como o 

tabagismo, é promotor de grandes riscos para o surgimento das 

doenças crônicas não transmissíveis, destacando-se na classe 
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das doenças cardiometabólicas, com a ocorrência de doenças 

cardíacas, obesidade e diabetes, entre outras (RAIMUNDO; 

MALTA; BRAVO, 2019).   

Segundo Paiva (2017), há evidências de que a 

escravidão no Brasil trouxe grandes consequências históricas, 

uma delas foi a propensão da população negra ser susceptível 

a doenças cardiovasculares, geneticamente. Ainda neste liame, 

a história e os fatos socioeconômicos são os fatores principais 

para que se possam configurar esta população como mais 

vulnerável as patologias já mencionadas (FRAGA e SANINO, 

2014). 

Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo investigar 

o perfil epidemiológico, a percepção e fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares em duas comunidades quilombolas 

no Estado de Alagoas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tipo de estudo 

Trate-se de um estudo de campo de cunho quali-

quantitativo, na busca por compreender e avaliar a 

epidemiologia, percepção dos moradores de duas 

comunidades quilombolas no Estado de Alagoas sobre as 

doenças cardiovasculares, de forma descritiva e analítica. A 

população investigada foi pertencente aos municípios de 

Piaçabuçu e Penedo, com a amostragem das comunidades 

Pixaim e Tabuleiro dos Negros, respectivamente. Vale salientar 

que a comunidade Tabuleiro dos Negros fica na divisa entre o 

município de Penedo e Igreja Nova, geograficamente. No 



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PERCEPÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E 

FATORES DE RISCO EM DUAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO ESTADO DE 

ALAGOAS 

987 
 

entanto, as pessoas consideram a comunidade como 

pertencente ao município de Penedo.   

Área de estudo 

Descrições da área de estudo no município de Penedo: 

Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, o município de Penedo localiza-se na região Sul de 

Alagoas, pertencente ao sistema costeiro marinho e do bioma 

Mata Atlântica no Baixo São Francisco com uma área de 

unidade territorial 689,875 km2, o que corresponde a uma 

população, aproximadamente, de 63.683 pessoas de acordo 

com o censo de 2019. 

 

Figura 1. Mapa de localização da Comunidade Quilombola do 
Tabuleiro dos Negros, que fica na divisa entre os municípios de 
Penedo e Igreja Nova, Estado de Alagoas. 
 

 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

 Descrições da área de estudo no município de Piaçabuçu: 

 Conforme o IBGE, Piaçabuçu é uma cidade ribeirinha, do 

Sul de Alagoas, com uma estimada população de 17.827 

pessoas, cujos dados foram obtidos no ano de 2019, com uma 
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densidade demográfica de 71,67hab/km² no ano de 2010. É 

uma população com uma predominância de adolescentes e em 

segundo lugar adultos. Geograficamente, 41,4% da população 

reside em locais com saneamento básico. 

 

Figura 2. Mapa de localização da Comunidade Quilombola do 

Povoado Pixaim, no município de Piaçabuçu, Alagoas. 

 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

Coleta de dados 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário 

estruturado quali-quantitativo investigativo e aplicado por meio 

de visitas direta nas comunidades estudadas. O questionário 

pediu uma resposta já determinada, tanto de caráter 

quantitativo de variável numérica quanto, às vezes, qualitativa 

de variável categorizada, com questões fechadas binárias e de 

múltiplas escolhas.  

Análise de dados 

Para as análises, foram feitas por meio do programa 

Microsoft Excel, versão 2017, com técnicas descritivas simples. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram da pesquisa 114 pessoas, na faixa etária 

dos 20 aos 65 anos de idade, moradores de duas comunidades 

quilombolas alagoanos, situados no Baixo São Francisco. 

Dentro desta amostragem, 96,88% dos entrevistados 

compreendiam o conceito de doença cardiometabólica ou 

cardiovascular, como mostra na figura 1. Um sinal positivo para 

que ocorra a prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis, visto que um dos fatores importantes para a 

prevenção é que o sujeito tenha o entendimento da doença que 

possa acometê-lo. 

 Neste sentido, este trabalho mostra dados de 

prevalências sobre as doenças cardiovasculares e seus fatores 

de risco nas comunidades quilombolas já mencionados.  

 

Figura 1. Índice de conhecimento da Comunidade Quilombola 

(Penedo-Piaçabuçu/AL-Brasil) sobre o conceito de doenças 

cardiovasculares. 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

Avaliando a frequência de remanescentes quilombolas 

que são acometidos por algum tipo de doença cardiovascular 

ou cardiometabólica, temos que 40% destes são acometidas 

como mostra na figura 2. Devido à grande incidência de 
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pessoas portadoras de doenças cardiovasculares, faz-se 

necessário compreender o perfil epidemiológico para detectar 

os fatores de risco e, assim, elaborar políticas públicas para 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas (DE ARAUJO 

FILHO, 2017). Esta grande incidência de doenças é devido ao 

fato de que o Nordeste é a região com maior prevalência de 

fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, 

dentre eles o colesterol elevado, 32% da população com a 

pressão arterial acima da média, além de que a grande maioria 

não pratica exercício físico (GUIMARÃES, 2015). 

Segundo a pesquisa feita por Takamune e colaboradores 

(2018), sobre o conhecimento de algumas mulheres sobre os 

fatores de risco para doenças cardiovasculares, concluiu-se 

que a maioria das mulheres entrevistadas não estão cientes dos 

reais fatores de risco para o surgimento das doenças crônicas 

não transmissíveis, em específico as doenças 

cardiovasculares, e com isso a prevenção as enfermidades não 

ocorrerão, visto que para que aconteça a prevenção, o 

importante é a consciência das pessoas. Diante disso, 

necessitando de ações educativas para sensibilizar a 

população.   

  



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PERCEPÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E 

FATORES DE RISCO EM DUAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO ESTADO DE 

ALAGOAS 

991 
 

Figura 2. Incidência de pessoas com alguma doença 
cardiovascular na Comunidade Quilombola (Penedo-
Piaçabuçu/AL-Brasil). 
 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

Dentre os fatores de riscos para as Doenças Crônicas 

não Transmissíveis, a hipertensão arterial é um dos grandes 

problemas de saúde pública. De acordo com o relato de Ferreia 

(2017), em Alagoas a população mais acometida com a 

hipertensão arterial são mulheres acima dos 40 anos de idade 

e com baixa renda. Porém os fatores de risco associados são 

modificáveis, exemplo disso é a obesidade, alimentação e a 

prática de exercício físico. 

O presente estudo mostrou valores de aproximadamente 

37% de hipertensos, uma porcentagem parecida das 

encontradas na pesquisa de Conceição e colaboradores (2006) 

com valor de 37% de pessoas com hipertensão arterial, 

pesquisa com intuito de avaliar a porcentagem e prevalência de 

hipertensos. Podemos encontrar esta estimativa dos 30% na 

pesquisa de Malta e colaboradores (2017), na prevalência e 

fatores de risco para hipertensão autor referido na população 

adulta brasileira. 

Nas pesquisas de Malta (2014), o envelhecimento, cor 

da pele (raça), obesidade e escolaridade baixa são fatores que 
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mais foram relacionados aos casos de hipertensão. Esta 

pesquisa corrobora com os dados obtidos neste trabalho devido 

ter uma alta prevalência de hipertensos, de raça preta, grande 

maioria obesos, com baixa escolaridade, além da faixa etária 

sendo com a maioria acima dos 50 anos de idade. Neste 

estudo, pode notar que os entrevistados moram em uma 

comunidade ribeirinha, perto do mar, e devido alguns 

acontecimentos o mar invadiu o rio, deixando-o salino e a 

população usando essa água para consumo, tendo em vista 

que os moradores não tem tratamento de água. Logo, sendo 

um grande contribuinte para os acometimentos de casos de 

hipertensos, visto que o sal é um dos grandes vilões para o 

surgimento das doenças cardiovasculares.  

  

Figura 3. Incidência de pessoas hipertensas da Comunidade 
Quilombola (Penedo-Piaçabuçu/AL-Brasil). 
 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

De acordo com Dordetto (2016), um dos grandes fatores 

associados aos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca tinha 

prevalência do diabetes mellitus. Neste contexto, pode-se inferir 

o diabetes mellitus um fator que contribui para a ocorrência de 

doenças cardiovasculares. Por esta perspectiva, houve um 

levantamento de dados para saber a ocorrência de diabéticos 
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na região e, conforme mostra a figura 4, o número de pessoas 

que não tinham o diabetes mellitus ultrapassou aos 80% dos 

entrevistados. 

Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde 

(2016), o aumento significante de hipertensos está relacionado 

ao aumento populacional, além de crescente números de 

idosos, sem contar que a maior exposição aos fatores risco. De 

acordo com a pesquisa de Mozaffarian e colaboradores (2015), 

a prevalência de hipertensão arterial está em mulheres e acima 

de 60 anos de idade.  

Como limitação deste estudo, não teve acesso aos 

dados em hospitais e unidade básica de saúde, apenas as 

respostas dos entrevistados. Neste caso, o número amostral de 

casos de hipertensão arterial pode ser maior do que o relato nas 

entrevistas, visto que uma grande parte dos entrevistados não 

tem costume de ir ao médico, logo não tem como saber do 

quadro de saúde do mesmo, o que é considerado uma 

preocupação. Este costume de não ir ao médico pode gerar 

complicações graves, tendo em vista que algumas 

enfermidades são silenciosas, e caso o indivíduo não 

compareça aos espaços de atendimento básico a saúde para 

averiguar o estado clínico, pode gerar mais complicações e com 

índices baixos de recuperação e/ou tratamento.  

Quanto a prática de exercícios físicos foi verificada que 

aproximadamente 80% das pessoas não praticam exercício 

físico, o mesmo resultado que na pesquisa de Guimarães 

(2015), quando afirma que a maior proporção foi de indivíduos 

sedentários. Isso leva a interpretar um dos fatores associados 

a Alagoas ter uma prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis, em específicos as doenças cardiovasculares. 
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Além disso, das pessoas que praticam algum exercício físico, a 

maioria é sem ajuda de algum profissional da área da saúde, o 

que pode resultar não em benefício, mas em possíveis 

consequências anatômicas e fisiológicas.  

 
Figura 4. Incidência de pessoas da Comunidade Quilombola 
(Penedo-Piaçabuçu/AL-Brasil) portadoras da Diabetes mellitus. 
 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

  

De acordo com Silva (2019), o exercício físico quando bem 

orientado pode promover benefícios a saúde na prevenção as 

doenças cardiovasculares devido as adaptações fisiológicas 

que é exercício estimula, acarretando melhor qualidade de vida. 

Para Silva e colaboradores (2019), mostrou em seu estudo que 

a prática do exercício é eficiente tanto como prevenção quanto 

remediação nas síndromes metabólicas. 

 

  

0% 50% 100%

Sim, diabetes …

Sim, diabetes …

Não
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Figura 5. Incidência de pessoas que praticam exercício físico 
da Comunidade Quilombola (Penedo-Piaçabuçu/AL-Brasil). 
 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

Em relação ao acompanhamento médico da saúde desta 

população, foi possível identificar que 75% das pessoas 

costumam ir ao médico, no qual 35% tem o hábito de frequentar 

o médico semestralmente e 40% só quando sentem algum 

sintoma (enfermidade). No grupo que só vai quando sente 

alguma enfermidade, os dados são preocupantes, pois no caso 

as doenças crônicas não transmissíveis, em específico as 

cardiovasculares, algumas doenças são silenciosas e/ou 

assintomáticas e, quando os sintomas aparecem já é indicação 

de uma condição grave da patologia. Exemplo disso é a 

hipertensão, no qual as pessoas só vão ao médico ou, pior, só 

tomam o remédio quando sentem dores (sintomas). 
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Figura 6. Frequência de acesso à consulta médica de pessoas 
da Comunidade Quilombola (Penedo-Piaçabuçu/AL-Brasil). 
 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

Além dos dados preocupantes a respeito da ausência do 

exercício físico adequado, têm-se os dados sobre o hábito 

alimentar que, quando não adequado, pode provocar algumas 

doenças cardiovasculares (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2019). Das pessoas entrevistadas, 

aproximadamente 50% das pessoas fazem algum tipo de dieta, 

no entanto é decorrente de orientações de vizinhos, amigos e 

conhecidos em geral, o que pode ser prejudicial, quando mal 

orientado. E, apenas 10% das pessoas seguem orientações de 

um profissional da área. Para além disso, é comum até 

educadores físicos orientar as pessoas a determinados 

suplementos alimentares, principalmente nas academias 

(OLIVEIRA; RIBOLDI; ALVES, 2017). Por esta perspectiva, 

Andrade et al., (2012), diz que essa conduta dos educadores 

físicos além de antiético, devido não ser da atribuição 

profissional do mesmo, não é correto.  

Em uma pesquisa executada por Maioli (2012), a 

respeito da orientação dietética de determinada população, 

frequentadores de academias, apenas uma porcentagem muito 
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baixa seguia orientação correta, no caso do nutricionista. Ainda 

neste liame, referente a indicação de alimentos e suplementos, 

Bertoletti e colaboradores (2016), constataram que a maioria 

dos entrevistados seguiam orientação dietética de amigos e 

familiares, o que é preocupante, pois não está acontecendo 

uma orientação de forma correta.  

Para Albuquerque (2012), isso ocorre devido a 

comercialização dos suplementos em lugares inapropriados, ou 

mesmo, sem qualquer prescrição de forma qualificada. Para 

Galvão e colaboradores (2017), a prescrição dietética na sua 

maioria está sendo feito de forma incorreta, sendo por amigos 

e por profissionais não habilitado, como no caso dos 

educadores físicos, neste sentido, necessitando de ações 

educativas e sensibilizadoras sobre a necessidade de um 

acompanhamento de um profissional habilitado, para que não 

ocorra nenhum dano a saúde do indivíduo devido ao uso 

indiscriminado de suplementos e alimentação em geral.  

 
Figura 7. Porcentual e fonte de orientações dietéticas da 
Comunidade Quilombola (Penedo-Piaçabuçu/AL-Brasil). 
 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 
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Atrelado ao exercício físico e uma alimentação saudável 

na busca por uma melhor qualidade de vida, o não uso de 

cigarros também é uma recomendação clínica na prevenção 

das doenças cardiovasculares, além de alguns cânceres 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE ALIMENTO E NUTRIÇÃO, 

2019). De acordo com a figura 8 apenas 23% das pessoas são 

usuárias de cigarro, uma porcentagem relativamente baixa, 

mas preocupante. 

 
Figura 8. Índice de fumantes da Comunidade Quilombola 
(Penedo-Piaçabuçu/AL-Brasil). 
 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

De acordo com Malta (2015), em relação aos outros 

países, o Brasil tem uma baixa prevalência tanto de usuários 

quanto de pessoas expostas a fumaça do tabaco, com um 

percentual de 15% de usuários de tabaco. Logo, assemelha-se 

aos dados da nossa pesquisa, havendo 23% de indivíduos 

fumantes. 

Se tratando do álcool, a pesquisa relatou que 

aproximadamente 22% das pessoas não ingerem nenhum tipo 

de bebida alcoólica, enquanto 78% são consumidores. Este 

resultado assemelha-se com a pesquisa de Cardosos (2015) 

com algumas comunidades quilombolas do Estado da Bahia, 
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observando-se alto consumo de bebidas alcoólicas e de forma 

exagerada, contribuindo para o surgimento de doenças 

cardiovasculares, como exemplo a hipertensão arterial.  

Um estudo realizado no município de Sergipe, observou 

que 89,3% dos indivíduos entrevistados são consumidores de 

bebidas alcoólicas sendo que 57,1% bebem todos os dias e, 

dentre eles, 53,6% apresentam alguma enfermidade 

cardiovascular, compreendendo o álcool como um fator de risco 

para o sistema imunológico (JESUS, 2018).  

 

Figura 9. Frequência de consumo de bebidas alcoólicas das 
pessoas da Comunidade Quilombola (Penedo-Piaçabuçu/AL-
Brasil). 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2019. 

A figura 9 mostra que há uma alta prevalência de 

consumidores de bebidas alcoólicas, um fator em potencial não 

só para as contribuir com o surgimento das doenças 

cardiovasculares. Somando a alta prevalência de consumidores 

de álcool com tabagismo, ausência de exercício físico, 

alimentação adequada e orientação de algum profissional da 

área de saúde, as comunidades estão propensas ao surgimento 

de doenças ou até seus agravos (SANCANARI e 

colaboradores, 2019).  

Nos estudos de Malta e colaboradores (2014), o consumo do álcool entre os jovens 

intensificou, além de que os adolescentes iniciam precocemente o consumo, visto que a idade 
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que chamou bastante atenção foi iniciar o consumo da bebida alcoólica mesmo antes dos 12 

anos de idade.  
Estes resultados demonstram a importância de inserir programas e/ou políticas 

públicas para o controle do consumo de bebidas alcoólicas a fim de amenizas as possíveis 

complicações para a vida das pessoas.  

CONCLUSÕES 

 A partir dos dados obtidos nas duas comunidades 

quilombolas, pode-se observar uma alta prevalência de fatores 

de risco, em específico a falta de exercício físico com 76, 31% 

de pessoas que não praticam, um alto índice de 79,81% 

consumidores de bebidas alcoólicas e uma alta porcentagem 

de aproximadamente 66,12% de pessoas que fazem dietas sem 

prescrição de algum profissional da área da saúde, assim como 

algumas prevalências de doenças cardiovasculares e 

cardiometabólica, com 40% dos entrevistados sendo 

portadores de alguma enfermidade. Compreender a 

epidemiologia local é de suma importância para a criação de 

políticas públicas na promoção a um bem-estar social e físico. 

Além disso, a maioria das pessoas tem hábitos de vida que 

contribui tanto para surgimento das doenças cardiovasculares 

quanto para o seu agravamento, como no caso da hipertensão 

arterial.  
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RESUMO: A Lesão Traumática de Plexo Braquial (LTPB) é uma 
das mais importantes lesões que atinge os membros superiores 
e cujas complicações interferem na funcionalidade e na 
qualidade de vida dos pacientes que a sofrem. Objetivo: 
Descrever os dados sociodemográficos dos casos de LTPB em 
homens com primeiro contato no atendimento ambulatorial. 
Método: Estudo transversal descritivo, de 12 pacientes com 
LTPB atendidos no Ambulatório de Neurocirurgia de Nervos 
Periféricos de um Hospital de Referência de Recife-PE entre 
novembro/2018 e abril/2019. Foram aplicados um formulário 
sociodemográfico e clínico e os questionários Disabilities of the 
Arm, Shoulder and Hand (DASH) e World Health Organization 
Quality of Life (WHOQOL-bref). Resultados: Houve predomínio 
da LTPB em pacientes com idade entre 30 e 39 anos e 50% 
eram provenientes do interior do estado. A renda familiar da 
maioria destes pacientes era de 1 salário mínimo (50,0%), todos 
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trabalhavam antes do trauma, sendo 66,7% deles os principais 
provedores familiares, e passaram a não trabalhar após o 
incidente (83,3%). Foi visto que a principal causa da LTPB se 
deu através de acidente de moto (75,0%). A média do score 
DASH, questionário que avalia funcionalidade, foi de 
65,92±16,82, e o domínio físico foi o mais afetado no 
questionário WHOQOL-bref, que avaliação da qualidade de 
vida. Conclusão: Pacientes com LTPB têm grandes prejuízos 
funcionais e na qualidade de vida geral.  
Palavras-chave: Plexo Braquial; Traumatismos dos Nervos 

Periféricos; Epidemiologia Descritiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O plexo braquial apresenta em sua estrutura anatômica 

um conjunto de nervos que se originam na medula a partir das 

raízes de C5, C6, C7, C8 e T1 (RODRIGUES et al., 2014). Além 

destas raízes, pode ainda receber o aporte nervoso de C4 e T2 

(OLIVEIRA et al., 2016). São eles que proporcionam a 

sensibilidade e a motricidade dos membros superiores. Ele é 

composto por distintos segmentos que vão se formando ao 

longo de seu trajeto: troncos, divisões, fascículos e nervos 

terminais. As raízes de C5 e C6 se juntam e formam o tronco 

superior, a raiz unicamente de C7 forma o tronco médio e as 

raízes de C8 e T1 formam o tronco inferior (RODRIGUES et al., 

2014). 

Os troncos passam por uma nova reconstituição quando 

se aproximam da região onde se encontram a primeira clavícula 

e a primeira costela, a região supraclavicular , a partir dessa 

localização se dividem em divisões anteriores e posteriores, 

sendo assim, originam os fascículos que se encontram 
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próximos da artéria axilar, que serve de referência nominal aos 

fascículos lateral, medial e posterior. O fascículo lateral recebe 

os ramos anteriores do tronco superior e médio para sua 

formação, o fascículo medial é formado pelo ramo anterior do 

tronco inferior, e os ramos posteriores do tronco superior, médio 

e inferior formam o fascículo posterior. Na altura da borda 

inferior e lateral do músculo peitoral menor os fascículos 

formam os nervos terminais (RODRIGUES et al., 2014). 

Há diversas formas de mecanismo de lesão do plexo 

braquial (LPB), as quais podem se dar através de tração, 

ruptura ou avulsão. Quando ocorre o mecanismo de tração o 

nervo é estirado, mas permanece com sua estrutura anatômica 

intacta; enquanto que na ruptura, o nervo sofre rompimento 

parcial ou total na região pós-ganglionar; já na avulsão, a raiz 

nervosa é arrancada diretamente da medula espinal.  

O grau de lesão dos nervos periféricos pode variar, 

podendo ser classificado como a neuropraxia, quando o nervo 

se apresenta em sua forma intacta depois da lesão, a  

axoniotmese, quando ocorre a ruptura nervosa, mas a estrutura 

de suporte permanece intacta; e a neurotmese, quando o nervo 

e sua camada de suporte sofrem interrupção. A neurotmese é 

o grau de lesão que apresenta o pior prognostico em relação a 

neuropraxia e a axoniotmese, sendo necessária uma 

intervenção cirúrgica de reparo como parte do tratamento 

(ARZILLO; GISHEN; ASKARI, 2014). 

Atualmente existem poucos estudos internacionais e 

nacionais sobre a epidemiologia das LPBs. Alguns estudos 

americanos e europeus constataram um grande percentual de 

LPB decorrentes de traumas motociclísticos (FLORES, 2006). 

Os estudos epidemiológicos brasileiros que envolvem este tipo 
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de lesão são escassos, no entanto, exibem a maior incidência 

em indivíduos jovens adultos do sexo masculino que 

apresentam condições socioeconômicas desfavoráveis, em 

decorrência de acidentes de motocicleta (FLORES, 2006; 

OLIVEIRA et al., 2016; SANTOS; CARVALHO, 2016).  

Evidentemente, outros tipos de traumas também podem 

acarretar em danos ao plexo braquial, como ferimento por arma 

de fogo ou até mesmo queda (OLIVEIRA et al., 2016). Esse tipo 

de informação acerca da etiologia da LPB é muito importante 

para os serviços de saúde, visto que auxilia tanto para um 

planejamento de assistência ao lesionado, quanto para as 

formas de desenvolver mecanismos de prevenção (FLORES, 

2006).  

Os pacientes que sofreram consequências da lesão 

traumática de plexo braquial (LTPB) apresentam quadros 

clínicos bastante variáveis, pois os acontecimentos que cercam 

a lesão, a localização no plexo e o próprio tipo de lesão são 

fatores bastante particularizados, não gerando desta forma um 

tipo de paciente característico. No entanto, é possível encontrar 

algumas alterações de forma geral, como: a perda da 

sensibilidade protetora, diferentes graus de atrofia muscular, 

parestesia, alterações do trofismo cutâneo, anestesia, dor 

(inclusive características de dor neuropática) e a presença do 

sinal de Horner (FERRANTE, 2004).  

Do ponto de vista motor e sensitivo, todas essas 

alterações podem ser bastante debilitantes, gerando um quadro 

de dor e de redução da capacidade funcional de executar 

atividades de vida diárias, induzindo a um impacto importante 

na funcionalidade e percepção da qualidade de vida destes 
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pacientes (DE MORAES et al., 2015; GRAY, 2016; SANTOS; 

CARVALHO, 2016). 

Nesse contexto, a avaliação dos pacientes com LTPB é 

composta por exames físicos detalhados e exames 

complementares. No exame físico podem ser analisados 

componentes motores e sensoriais do membro afetado pela 

lesão, sempre tendo como referência o membro contra-lateral. 

Ainda no exame físico, pode ser avaliada a amplitude e a força 

ativa e passiva dos movimentos de cada articulação do membro 

superior (FERRANTE, 2004). E entre os exames 

complementares mais solicitados, temos a 

Eletroneuromiografia (ENMG) e a Ressonância Magnética 

(RM), que ambas ajudam na identificação da gravidade e 

localização da lesão no trajeto do plexo braquial. Ao final da 

avaliação completa da lesão, pode ser traçado o tratamento, o 

qual pode se dar de forma conservadora, com o auxílio da 

fisioterapia com o objetivo de evitar contraturas musculares, 

limitações de amplitude de movimento, desenvolvimento de 

deformidades secundárias e rigidez das articulações; ou de 

forma cirúrgica, através de diversas possibilidades de técnicas 

cirúrgicas (FERRANTE, 2004; RODRIGUES, 2016). 

O objetivo deste artigo, portanto, é descrever os dados 

sociodemográficos e clínicos, a funcionalidade e qualidade de 

vida de homens com LTPB que tiveram o primeiro contato no 

atendimento ambulatorial do Hospital da Restauração (HR-PE) 

no período de novembro de 2018 a abril de 2019. 

 

  



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE 

HOMENS COM LESÃO TRAUMÁTICA DE PLEXO BRAQUIAL ATENDIDOS EM UM 

HOSPITAL PÚBLICO 

1010 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal descritivo, cuja 

amostra foi composta por indivíduos adultos do sexo masculino 

com diagnóstico de LTPB admitidos no Ambulatório de 

Neurocirurgia de Nervos Periféricos do HR-PE, localizado na 

cidade do Recife, no período de novembro de 2018 a abril de 

2019. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (CEP-

UFPE) sob o número de parecer 2.965.737. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Os critérios de inclusão foram: homens com idade igual 

ou superior a 18 anos, com diagnóstico clínico de LTPB. 

Excluíram-se indivíduos sem o grau de compreensão 

necessário ao preenchimento dos questionários, os que não 

responderam aos questionários adequadamente, e os que já 

haviam sido submetidos à intervenção cirúrgica para reparo da 

lesão do plexo braquial. 

A avaliação fisioterapêutica foi realizada logo após a 

primeira consulta com o neurocirurgião responsável pelo 

ambulatório, onde foi aplicado um formulário desenvolvido 

pelas pesquisadoras para registrar as informações 

sociodemográficas: idade, sexo, estado civil, escolaridade, 

procedência, ocupação, entre outros; bem como aspectos 

referentes à lesão: etiologia do trauma, tempo e nível da lesão. 

A avaliação da funcionalidade e qualidade de vida foi realizada 

utilizando-se os questionários Disabilities of the Arm, Shoulder 

and Hand (DASH) e World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL-bref), respectivamente. 
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Além de ponderar a incapacidade física e sintomas em 

desordem dos membros superiores, o questionário DASH 

também avalia as funções sociais, sendo um dos mais 

extensivamente estudados e usados. É composto por 30 itens, 

cuja pontuação classifica a dificuldade de cada item em 1 (não 

houve dificuldade), 2 (houve pouca dificuldade), 3 (houve 

dificuldade média), 4 (houve muita dificuldade) e 5 (não 

conseguiu fazer). O score resultante fornece a condição de 

capacidade do paciente, variando de 0 a 100, no qual quanto 

maior o valor do score, maior o nível de incapacidade do 

paciente. É um questionário tanto avaliativo quanto 

discriminativo, sendo o único com propriedades de medidas que 

evidenciam indivíduos com lesão de nervos periféricos (HILL; 

WILLIAMS; BIALOCERKOWSKI, 2011; ORFALE et al., 2005; 

THE INSTITUTE OF WORK & HEALTH, [s.d.]). 

 Já o WHOQOL-bref é utilizado para identificar a 

percepção do respondente/participante/paciente sobre seu 

contexto cultural, social e de meio ambiente. Consta de 26 

questões, sendo duas destas gerais acerca da qualidade de 

vida, e as demais representam cada uma das 24 facetas que 

compõem o questionário original, compreendendo quatro 

domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

A versão em português deste questionário apresentou 

características satisfatórias de consistência interna, validades 

discriminante, de critério, concorrente e fidedignidade teste-

reteste. Tem aproveitamentos vastos, tanto na prática clínica 

individual quanto na avaliação de efetividade de tratamentos e 

de funcionamento de serviços de saúde (FLECK, 2005). 

Os dados foram tabulados através do software Microsoft 

Excel 2013 e analisados através do SPSS versão 20.0, por 
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meio de estatística descritiva, sendo as variáveis qualitativas 

categorizadas e expressas por meio de frequência e 

porcentagem, e as quantitativas, por meio de média e de 

desvio-padrão. Para comparação das variáveis funcionalidade 

e qualidade de vida nos indivíduos com lesão parcial e total foi 

utilizado o Teste t para amostras independentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Doze indivíduos preencheram os critérios de 

elegibilidade da pesquisa e foram avaliados.  

Em relação às variáveis sociodemográficas, foi possível 

verificar que a idade dos pacientes predominou em torno de 30 

a 39 anos, com média de 35,6 anos. Este resultado se 

assemelha com o encontrado no estudo de Oliveira et al. 

(2016), no qual os participantes apresentaram uma idade média 

de 34,4 anos. Ainda com relação ao estudo de Oliveira et al. 

(2016), foi visto que 55,3% dos pacientes do seu estudo eram 

provenientes do interior, seguido também da região 

metropolitana; resultado semelhante ao encontrado neste 

estudo, no qual 50,0% eram do interior do estado de 

Pernambuco seguido de 33,3% provenientes da Região 

Metropolitana do Recife (RMR) (Tabela 1). 

No que se refere ao nível de escolaridade dos pacientes, 

a maioria dos pacientes que participaram da amostra possuíam 

ensino médio completo (33,3%), resultado diferente ao dos 

dados apresentados por Oliveira et al. (2016) em Minas Gerais, 

no qual a maioria dos participantes apresentavam ensino 

fundamental incompleto (48,9%). Neste estudo, todos os 

participantes eram trabalhadores ativos antes da ocorrência do 
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acidente, passando a não trabalhar (83,3%) após o trauma. 

Esse resultado se assemelha às informações publicadas no 

artigo de Flores (2006) e de Oliveira et al. (2016) em relação ao 

trabalho antes da lesão, gerando um sério impacto 

socioeconômico (KAISER et al., 2018). Vale ressaltar que 

66,7% eram os principais provedores de suas famílias e a 

maioria possuía renda familiar de 1 salário mínimo (50,0%) 

(Tabela 1). 

No presente estudo, também foi questionado aos 

participantes informações quanto a realização de fisioterapia, e 

foi observado que 66,7% não estavam recebendo este tipo de 

atendimento no momento da primeira consulta. Dependendo do 

tempo que estes pacientes levaram entre o acidente e esta 

primeira consulta, principalmente se esses pacientes  foram 

atendidos em um intervalo de tempo pequeno em relação a data 

do acidente, já era esperado que alguns deles ainda não 

estivesse iniciado o tratamento com a fisioterapia, mas em 

todos os casos o  próprio médico atendente do ambulatório 

orientava quanto a importância da realização da fisioterapia o 

quanto antes e emitia encaminhamentos para a realização da 

mesma. Quanto ao membro lesionado, 58,3% dos participantes 

tiveram o membro não dominante acometido.  

 

Tabela 1: Caracterização da amostra de doze pacientes 
homens com LTPB. Um Hospital de Referência de Recife-
PE, 2018-2019 

Variável  N % 

Idade   

18 a 29 anos 3 25,0 

30 a 39 anos 5 41,7 

40 a 49 anos 3 25,0 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE 

HOMENS COM LESÃO TRAUMÁTICA DE PLEXO BRAQUIAL ATENDIDOS EM UM 

HOSPITAL PÚBLICO 

1014 
 

50 a 59 anos 1 8,3 

Procedência   

Região Metropolitana do Recife 4 33,3 

Interior do Estado 6 50,0 

Outros estados 2 16,7 

Escolaridade   

Analfabeto 1 8,3 

Ens. Fundamental 1 3 25,0 

Ens. Fundamental 2 2 16,7 

Ens. Médio 4 33,3 

Ens. Superior 2 16,7 

Trabalhava antes do trauma     

Sim 12 100,0 

Trabalhando atualmente   

Sim 2 16,7 

Não 10 83,3 

Principal provedor da família  

Sim 8 66,7 

Não 4 33,3 

Renda Familiar    

<1 Salário mínimo 1 8,3 

1 Salário mínimo 6 50,0 

>1 a 3 Salários mínimo 4 33,3 

4 ou mais Salários mínimo 1 8,3 

Fisioterapia   

Sim 2 16,7 

Não 8 66,7 

Continua fazendo 2 16,7 

Membro dominante   

Sim 5 41,7 

Não 7 58,3 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A principal etiologia ligada como causa da LTPB, 

encontrada tanto em estudos internacionais quanto nos estudos 

nacionais, é o acidente envolvendo motocicletas. Neste estudo, 

75% dos casos foram ocasionados pelo acidente de moto 

(conforme Figura 1), enquanto que nos estudos realizados por 

Kaiser et al. (2018); Salman (2015); Flores (2006); Oliveira et al. 

(2016) e De Moraes (2015) apresentam resultados entre 54% a 

68,1%. De acordo com noticiário local (NO ESTADO, 70% DOS 

ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVEM MOTOCICLISTAS | 

LOCAL: DIARIO DE PERNAMBUCO, [s.d.]), o estado de 

Pernambuco registrou no ano de 2018 um total de 39,6 mil 

notificações de vítimas atendidas em hospitais públicos 

decorrentes de acidente de transporte terrestre, desse total, 

28,8 mil envolviam acidente de moto, representando 72% dos 

acidentes. 

A sequência de quedas no evento do acidente de moto 

pode determinar o nível da lesão do plexo. A figura 2 ilustra a 

lesão das raízes superiores (C5, C6, C7) do plexo braquial, que 

ocorre através do movimento em que a cabeça e o pescoço são 

violentamente afastados do ombro ipsilateral a lesão. O 

resultado deste movimento é um alongamento, avulsão ou 

ruptura destas estruturas (MORAN; STEINMANN; SHIN, 2005). 
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Figura 1. Frequência da etiologia da LTPB em doze pacientes, 
Um Hospital de Referência de Recife-PE, 2018-2019. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   

 Já a lesão das raízes inferiores (C8, T1), representada 

na figura 3, se dá através de um movimento de abdução do 

membro superior ipsilateral a lesão, juntamente com uma tração 

do mesmo com força significativa (MORAN; STEINMANN; 

SHIN, 2005). 

 Tendo em vista a grande prevalência de acidentes de 

moto como causa principal das lesões de plexo braquial, como 

mostram os resultados deste e dos demais estudos, deve 

colocar-se em evidência a importância de políticas públicas que 

visem a prevenção desses incidentes, que consequentemente 

podem levar a prejuízos socioeconômicos devido a 

disfuncionalidade do membro lesionado, prejudicando dessa 

forma, a reinserção no mercado de trabalho. 
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Figura 2. Exemplo de lesão das raízes superiores 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 3. Exemplo de lesão das raízes inferiores 

 
Fonte: Autoria própria 
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Vale ressaltar que a população mais atingida por essa 

lesão são indivíduos adultos jovens que usualmente são 

provedores das suas famílias. Novas estratégias produtivas 

devem ser estabelecidas com o auxílio dos direitos trabalhistas 

para o melhoramento das condições econômicas desses 

indivíduos. 

Nas Tabelas 2 e 3 foi possível analisar um pouco sobre 

as perdas de funcionalidade, através do questionário DASH, e 

de qualidade de vida, através do questionário WHOQOL-bref. A 

média geral do score DASH encontrada neste estudo foi de 

65,92±16,82 pontos, com saldos que variaram individualmente 

de 30,83 a 93,33. O grupo que apresentou o maior valor, ou 

seja, que apresentaram pior avaliação da funcionalidade, foi 

entre os que sofreram a lesão total do plexo braquial.  

Na avaliação realizada pelo WHOQOL-bref (Tabelas 2 e 

3), o domínio mais afetado foi o domínio físico, apresentando 

uma média geral de 9,61±2,15 pontos. Ainda com relação aos 

valores encontrados neste questionário, foi visto que o grupo 

que apresentou menor pontuação, ou seja, que a partir de suas 

respostas foi possível inferir que apresentaram uma pior 

qualidade de vida, foi o grupo que lesionou o membro 

dominante, tendo ainda o domínio físico como o mais afetado. 

Esse achado difere do encontrado por Shen et al. (2014), no 

qual foi percebido que o domínio mais afetado entre os 

pacientes de LTPB foi o domínio psicológico, com valor de score 

de 9,83. 

Em relação à Tabela 2, a média de funcionalidade 

encontrada entre estes pacientes foi de 65,47±15,81 pontos 

através da aplicação do questionário DASH. Foi encontrado que 

78,3% dos participantes sofreram uma lesão total do PB, e com 
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eles ficou o maior valor de score, podendo ser interpretado 

assim que este grupo apresentou uma maior perda de 

funcionalidade. Já na interpretação dos resultados obtidos pelo 

questionário WHOQOL-bref, foi possível analisar que o domínio 

mais afetado foi o domínio físico; porém, foi percebido que em 

comparação com os demais domínios o psicológico foi o único 

que resultou em valores menores quando comparados aos 

pacientes com a lesão parcial, ou seja, o fator psicológico dos 

paciente com lesão total de PB foi a única área em que se vê 

mais prejudicada, em comparação com os que tiveram uma 

lesão do tipo parcial, no entanto, não houve diferenças 

estatísticas entre os grupos analisados. 

 

Tabela 2: Funcionalidade e qualidade de vida de doze 

pacientes com LTPB de acordo com o nível de acometimento 

da lesão. Um Hospital de Referência de Recife-PE, 2018-2019 

Variáveis 

  Nível de acometimento da lesão (média±DP)  

Total (n=7)    Parcial (n=5) p valor* 

Funcionalidade 

Score DASH 72,61±15,80 58,33±15,82 0,15 

WHOQOL-BREF  

Domínio físico 9,88±1,31 9,37±3,04 0,70 

Domínio psicológico 12,28±3,92 16,00±2,79 0,10 

Relações sociais 13,71±4,19 13,60±5,92 0,97 

Meio ambiente 12,71±1,58 12,70±3,01 0,99 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na avaliação dos resultados da Tabela 3, foi encontrada 

uma média de 66,37±17,82 pontos no questionário DASH 

referente à funcionalidade dos pacientes que lesionaram seu 

membro dominante ou seu membro não-dominante 

(constituindo a maioria, visto em 58,3% dos pacientes), sendo 

este último grupo o que representou maior prejuízo funcional 

quando comparado ao grupo da lesão no membro dominante. 

Já os resultados da avaliação da qualidade de vida feita pelo 

questionário WHOQOL-bref, semelhante ao resultado da 

Tabela 2, o domínio mais afetado foi o físico. Ainda com relação 

a este último questionário, foi percebido que em comparação ao 

grupo dos que lesionaram o membro dominante, apenas o 

domínio psicológico foi levemente mais afetado entre os que 

lesionaram o membro não dominante, os demais domínios 

apresentaram piores resultados entre os que lesionaram o lado 

dominante. 

 

Tabela 3: Funcionalidade e qualidade de vida de doze 

pacientes com LTPB de acordo com o membro lesionado. Um 

Hospital de Referência de Recife-PE, 2018-2019 

Variáveis 

  Membro lesionado (média±DP)  

Não-dominante (n=7)     Dominante (n=5) p valor* 

Funcionalidade 

Score DASH 68,09±15,25 64,66±20,40 0,74 

WHOQOL-BREF  

Domínio físico 10,04±1,27 9,14±2,99 0,49 

Domínio 

psicológico 

13,81±3,82 13,86±4,35 0,98 
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Relações sociais 14,47±3,87 12,53±6,00 0,50 

Meio ambiente 13,00±1,08 12,30±3,27 0,60 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os pacientes que participaram desta pesquisa tinham 

uma média de idade de 35,6 anos, podendo ser considerados 

como adultos jovens, dos quais eram provenientes do interior 

do estado de Pernambuco, apresentavam grau de escolaridade 

com ensino médio completo e passaram a não trabalhar após o 

incidente que ocasionou na LTPB. Além disso os mesmos eram 

considerados como sendo os principais provedores de suas 

respectivas famílias, possuindo uma renda domiciliar de um 

salário mínimo. Os pacientes com pior grau de funcionalidade 

pertenciam ao grupo dos que sofreram lesão completa do plexo 

braquial; já os que apresentaram pior qualidade de vida 

pertenciam ao grupo dos que lesionaram o membro dominante, 

prejudicando principalmente no domínio físico dos mesmos 
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RESUMO 

A dengue é uma arbovirose tropical negligenciável, transmitida 
pela picada do mosquito Aedes Aegypti e considerada 
atualmente a doença com maior crescimento mundial, 
principalmente no Brasil. Esse estudo teve como objetivo 
estimar a ocorrência dos casos de dengue nacionais, 
correlacionando os sorotipos da doença. Trata-se de um estudo 
epidemiológico do tipo transversal. Utilizou como área de 
estudo todo o território brasileiro subdivididos em 5 regiões. As 
informações obtidas foram provenientes do banco de dados do 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS), disponível 
entre os anos de 2014 a 2017. Para análise dos dados analisou-
se comparativamente o número de casos por região, bem como 
observou a distribuição dos casos graves e tipos de sorotipos 
com confirmação clínico epidemiológico e/ou laboratorial. A 
significância matemática foi determinada pelo cálculo da 
porcentagem em cima dos dados obtidos. Concluiu-se, 
portanto, que a incidência dos casos se fez presente, em sua 
maioria, na região Sudeste, seguido pela região Centro-Oeste. 
Assim como foi prevalente os casos de Dengue tipo 1, com 
prevalência na região Sudeste. 

mailto:raquel_bssn@hotmail.com
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INTRODUÇÃO 

A dengue é uma arbovirose tropical que apresenta 

crescimento mundial.  Está presente em 128 países e atinge 

aproximadamente 4 bilhões de pessoas (ARAÚJO et al., 2017). 

A transmissão ocorre por meio da picada do mosquito fêmea do 

gênero Aedes aegypti, da família Flavividae, infectado por 

algum dos 4 sorotipos do vírus flavivírus (DENV) (DENV-1, 

DENV-2, DENV-3, DENV-4) (SARTI et al., 2016).  

O vetor primário é, predominantemente, encontrado nas 

regiões tropicais e subtropicais do mundo (ARAÚJO et al., 

2017), de modo a caracterizar o fator climático como um dos 

motivos pelo qual o Brasil se enquadra dentro dos países 

refratários ao combate efetivo. 

A variação da temperatura afeta a temporalidade da 

dengue, portanto, de janeiro a maio, período mais quente e 

úmido, o número de casos apresenta-se maior, em comparação 

com resto do ano (LUCENA et al, 2011). 

Classificada pela OMS de acordo com a sintomatologia 

do caso, essa doença infecciosa pode ser benigna ou grave, 

com ou sem sinais de alarme, ou dengue grave (BOHM et al., 

2016). Além do clima, outros condicionantes são agravantes da 

incidência dos casos, tais como a questão do saneamento 

básico precário em todo o território brasileiro, o aumento do 

fluxo imigratório, bem como a baixa eficiência das ações de 

combate implementadas.  

Apesar de ser uma doença com diversos estudos acerca 

do tema, onde milhares de pesquisas se pautam em torno do 

seu enfrentamento, ainda há carência de uma vacina capaz de 
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prevenir a população. Assim, a forma mais eficiente de 

supressão dessa patologia seria através da eliminação do vetor 

de transmissão. Levando em consideração seus hábitos de 

vida, o mosquito se reproduz em ambientes com água limpa e 

parada, com clima quente e úmido, colocando 40 ovos em um 

período de aproximadamente 3 dias (ARAUJO et al.,2017).  

Os inseticidas se tornaram um importante aliado na 

eliminação desse inseto, no entanto a seleção natural 

transformou as linhagens dos mosquitos mais resistentes, de 

modo a tornar essa opção laboriosa (BOHM et al., 2016). Dessa 

forma, a clássica atuação pessoal de cada cidadão no que 

tange a supressão dos ambientes favoráveis à proliferação do 

Aedes aegypti se torna imprescindível. É de grande valor, 

portanto, a efetividade das campanhas governamentais em 

todo o território nacional as quais busquem a estimulação e 

instrução acerca da profilaxia na prevenção em saúde. 

A partir da década de 80, com a reintrodução do vírus em 

1986, o Brasil passou a viver de maneira mais latente surtos 

periódicos de dengue, sendo que em 2002 observou-se um 

surto nos países da América, e em 2008 o país lutou com 800 

casos por 100 mil habitantes, onde 50 mil pessoas foram 

hospitalizadas por causa da enfermidade (BOHM et al., 2016). 

 Já nos últimos anos, estima-se cerca de 50 a 100 

milhões de casos aparentes por ano, onde ocorreram 

aproximadamente 22.000 óbitos pela dengue, principalmente 

em crianças. No entanto, apesar dos números serem 

preocupantes, tais estimativas não apresentam de fato a real 

situação, tendo em vista a subnotificação dos casos (ARAUJO 

et al., 2017). 

A desigualdade no acesso à informação é um fato 

marcadamente evidenciado no Brasil, entretanto, o Ministério 

da Saúde estabelece uma lista de doenças de notificação 
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compulsória, estando a dengue incluída. Casos suspeitos ou 

confirmados devem ser informados ao Sistema de Informação 

de Agravos e Notificações (SINAN) para facilitar a atuação da 

vigilância epidemiológica (BOHM et al., 2016). 

Em vista disso, para a obtenção de dados fidedignos, 

faz-se importante a atuação efetiva da vigilância epidemiológica 

no combate à doença, por isso se reveste de especial 

importância estudos epidemiológicos em diferentes espaços e 

contextos para atuar diretamente nas necessidades 

encontradas. Ademais, por ser uma doença de vasta magnitude 

em um território extenso, estudos sobre quantificação 

permanecem ainda escassos (ARAUJO et al., 2017). 

Nessa perspectiva, o presente estudo tem como objetivo 

analisar a epidemiologia da dengue nas regiões do Brasil, no 

período de 2001 a 2017. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo transversal 

de abordagem quantitativa. O cenário estudado foram as cinco 

regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e 

Sudeste), que apresenta uma população estimada para 2019 

de 210.147.125 habitantes (IBGE, 2019). 

A população do estudo foi constituída por casos de 

dengue registrados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) com critérios de confirmação laboratorial 

e/ou Clínico-epidemiológico, no período de 2014 a 2017. Os 

dados foram coletados no Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), bem como a população das regiões para cálculo 

dos indicadores. 

A coleta de dados ocorreu no período de agosto a 

setembro de 2019. O tratamento e análise dos dados foi 

realizada no programa Software Microsoft Excel versão 2010. 
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As variáveis analisadas foram: incidência geral e casos graves 

da doença com confirmação clínica epidemiológica e/ou 

laboratorial. 

 Por envolver dados de domínio público, o estudo 

dispensa a submissão e avaliação ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A Dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral, 

que é transmitida pelo Aedes aegypti, principal mosquito vetor. 

Conhece-se a existência de quatro sorotipos e que a doença 

pode apresentar desde uma evolução benigna na forma 

clássica até uma evolução grave quando se apresenta na forma 

hemorrágica ou com complicações. 

Em primeira análise, verifica-se que a média de 

incidência da dengue no Brasil nos quatro anos de estudo foi de 

(357,9/100 mil habitantes). Observa-se na figura 1, que a 

incidência da dengue no Brasil apresentou maior pico no ano 

de 2015 (628,0/100 mil habitantes), e apresentou decréscimo 

acentuado em 2017.  

Entre as regiões que compõem o Brasil, as maiores 

médias de incidências registradas no período estudado foram 

no Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, Norte e Sul, 

respectivamente. Ressalta-se que no ano de 2015, a região 

Sudeste apresentou incidência de (1028,7/100 mil habitantes) 

superando a região Centro-Oeste (941,5/100 mil habitantes). 

Todas as regiões apresentaram tendência crescente na 

incidência no ano de 2015 em relação ao ano de 2014, declínio 

no ano de 2016 e decréscimo acentuado em 2017. 

Figura 1- Incidência da dengue com critério de confirmação 

laboratorial e\ou clínico epidemiológico, por 100 mil habitantes 

nas regiões do Brasil, 2014 a 2017.  



PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DOS CASOS DE DENGUE POR REGIÃO NO BRASIL 

1029 
 

 
Fonte: SINAN/DATASUS 

De acordo com Donalisio (1995) na região das Américas 

na década de 60, foi confirmada a coexistência de sorotipos 

diversos da dengue, apesar da intensa transmissão em vários 

períodos da história. Em 1986, a transmissão epidêmica no 

estado do Rio de Janeiro superou qualquer outro país 

americano. 

Esse fato, esteve diretamente relacionado a “virgindade 

imunológica” da população, o que permitiu a sua transmissão 

maciça. Desse modo, tudo indica que o reservatório natural do 

vírus da dengue é principalmente a população urbano de áreas 

endêmicas nos vários cantos de intercâmbio, figuras 

estratégicas na disseminação na virose ao redor do mundo 

(DONALISIO, 1995). 

Além disso, desde as primeiras publicações sobre a 

dengue, já se apontou a “sazonalidade” dos surtos, a maior 

virulência no verão, a maior incidência em terras baixas e em 

centros mais populosos, e ainda a relação entre a intensidade 
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da epidemia e a concentração de mosquitos (DONALISIO, 

1995). 

Outro fator que contribui para a alta incidência de dengue 

da cidade são as condições climáticas, cujo índice médio de 

precipitação pluviométrica total anual é de 1.380 mm, com 

temperatura máxima variando entre 26 e 30 °C, sendo que a 

temperatura ideal para o desenvolvimento das larvas varia entre 

25 e 30 °C (GABRIEL et al., 2018). 

O resultado desse estudo aponta que a região que mais 

apresentou incidência de dengue foi a região Sudeste e Centro-

Oeste. Na região Sudeste, apesar de ser o segundo menor do 

país em termos de extensão, perdendo apenas para o Sul, 

possui grande desenvolvimento econômico e controla boa parte 

do Produto Interno Bruto (PIB) e devido a sua importância 

financeira, recebe muitos imigrantes durante todo o ano e 

vindos de diversas partes do mundo, sendo, atualmente, um 

local de grandes aglomerados populacionais. Ademais, esta 

região possui um clima tropical assim como a maior parte do 

Brasil, porém é uma área de muitas precipitações chuvosas 

devido a sua localização em relação aos polos e linha do 

equador (BRASIL, 2019). 

Além disso, apesar de ser bem desenvolvida ainda 

apresenta áreas de precário saneamento básico e pouca 

estrutura educacional. Tal fato, acarreta em enchentes 

recorrentes em diversas cidades, além de acúmulo de 

reservatórios de água domiciliares por falta de conhecimento 

sobre as consequências dessa ação, o que resulta em locais 

propícios para a proliferação de larvas e posterior transmissão 

de dengue pelo seu vetor. Outrossim, existe a alta taxa de 

imigração, o que não se pode descartar a possibilidade de 

transporte de pessoas contaminadas com a doença entre as 

localidades.  
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Em relação à região Centro-Oeste, sabe-se que de 

acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da 

Saúde, de 2 de janeiro, a região notificou 93 mil casos prováveis 

da doença em 2018 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Por conseguinte, Costa e Natal (1998) sintetiza o 

problema afirmando que o uso do solo em polos regionais não 

é homogêneo, podendo-se identificar recortes nesta paisagem 

que refletem em formas de ocupação econômico-sociais, que 

por sua vez determinam condições ambientais, como moradia, 

adensamento populacional e saneamento ambiental, que são 

fatores de risco para a ocorrência de dengue. Por outro lado, a 

região que teve a menor média de incidência da dengue foi a 

região Sul que teve crescente aumento da população 

acometida pela dengue entre 2014 e 2016, com decréscimo em 

2017.  

Tal fato pode ser explicado, em primeira instancia pelo 

fato dessa região destacar-se nos índices de desenvolvimento 

de educação básica, segundo o Ministério da Educação, o que 

a torna menos susceptível a descuidos populacionais em 

relação a focos domiciliares ou comerciais de dengue 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). Além disso, este 

território é o que possui um clima subtropical, no qual há 

temperaturas mais amenas se comparadas as outras regiões 

durante a maior parte do ano. 

Segundo Bohmet et al. (2016), o Sul também se 

apresentou com as menores incidências da doença em 

comparação com os demais, foi identificado que esta região era 

responsável por apenas 1,2% dos casos do total das cinco 

macrorregiões entre 2002 e 2012, mostrou-se diante dessa 

informação que o clima está fortemente relacionado com a 

disseminação do mosquito, que necessita de condições ideais 

para a sua reprodução, sendo o Sul com estações climáticas 
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bem definidas e com temperaturas menores. No qual, estas 

condições, embora não impeçam, desfavorecem a proliferação 

do mosquito. 

De acordo com Barreto e Teixeira (1996), a Febre 

Amarela e a Dengue são viroses que embora tenham 

manifestações clínicas e respostas imunológicas bastante 

diferenciadas, epidemiologicamente se entrelaçam, em virtude 

de apresentarem no seu ciclo um vetor comum que é o Aedes 

aegypti (BARRETO E TEIXEIRA, 1996). 

Contudo, o ciclo silvestre da febre amarela se manteve 

em extensas áreas florestais nas regiões Norte, Centro Oeste e 

Nordeste após sua tentativa de erradicação em 1942, onde o 

vírus amarílico circulou entre primatas não humanos. Surtos 

esporádicos ou casos isolados ocorrem no homem, afetando 

macteireiros, agricultores, caçadores, pescadores e outros 

indivíduos que mantêm contato com a mata da área enzoótica 

(BARRETO E TEIXEIRA, 1996). 

Em outra instância, a região Norte foi a de segunda 

menor incidência no país, apesar de ter condições climáticas 

mal distribuídas e chover na maior parte dos estados durante 

todo o ano. Este fato pode ser explicado pela baixa densidade 

populacional, o que acarreta em menos focos domiciliares e 

comerciais, pela grande quantidade de áreas com vegetação 

preservada que absorve em seu solo a água que ali escorre, 

impedindo o seu acumulo. 

Diante desses fatos, demonstra-se, portanto, a dengue 

nas regiões brasileiras está diretamente atrelada a 

infraestrutura, condições climáticas e migração. Sendo evidente 

que a gênese das epidemias de dengue indique determinações 

de ordem mais geral, os investimentos em saúde pública têm 

grande potencial para eliminar a transmissão da doença. Trata-

se de repensar o enfrentamento da dengue no Brasil, 
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racionalizar a ações envolvendo e integrando as diversas 

instâncias responsáveis pelo controle das epidemias. 

(DONALISIO, 1995).  

No tocante ao registro dos casos graves de dengue com 

confirmação clínico epidemiológica e/ou laboratorial, observa-

se na figura 2 houve maior registro na categoria dengue com 

sinais de alarme (90,6 %), seguido por dengue grave (8,2%) 

dengue com complicações (1,4%) , febre hemorrágica com 

(2,0%) casos e, por fim, Síndrome do Choque de Dengue 

(0,2%). Registra-se um grande percentual de casos sem 

classificação final. 

Figura 2- Distribuição dos casos graves de dengue com 

confirmação clínico epidemiológica e/ou laboratorial, Brasil, 

2014 a 2017.     

                                                         
Fonte: SINAN/DATASUS 

A dengue é uma doença que se apresenta de forma 

clássica ou grave, sendo, esta última pode ser resultado da falta 

de tratamento adequado para a forma clássica. Apesar de 

existirem muitas companhas para a prevenção, altos índices de 

pessoas acometidas por essa doença ainda é uma realidade. A 
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dengue hemorrágica é a forma mais grave da doença. Como 

ela pode levar à morte, o seu tratamento é realizado em um 

hospital com acompanhamento médico. Dessa maneira, os 

primeiros sinais da doença são exatamente como os da Dengue 

clássica, porém, mais ou menos no terceiro dia, o doente 

começa a manifestar sangramentos, principalmente pelo nariz, 

gengivas e pele (petéquias) (BOHM, 2016). 

A Febre Hemorrágica da Dengue ou Síndrome do 

Choque da Dengue é a manifestação mais grave e rara da 

dengue hemorrágica. É caracterizada por palidez, hipotermia, 

alterações no nível de consciência, taquipneia, alterações 

circulatórias como, pulso rápido e fraco, pressão baixa e 

taquicardia. Existe uma perda considerável de sangue devido 

às hemorragias, com isso a frequência cardíaca é aumentada 

para tentar suprir a necessidade de sangue do organismo. 

Uma pessoa com febre hemorrágica da Dengue corre o 

risco de entrar em choque hipovolêmico que é a situação onde 

o coração não consegue bombear sangue suficiente para o 

corpo devido a sua pouca quantidade no organismo. Essa 

perda de sangue acontece devido às hemorragias causadas 

pela Dengue hemorrágica, podendo levar à morte (BOHM, 

2016). 

De acordo com Araújo et al. (2017), elevadas taxas de 

mortalidade por dengue têm sido observadas nas faixas etárias 

extremas (crianças menores de 1 ano e idosos a partir de 65 

anos). Entretanto, desde as primeiras epidemias, as maiores 

taxas de incidência da doença ocorreram em adultos jovens 

(ARAÚJO et al., 2017). 

Dessa forma, o aumento do risco de morte em pessoa a 

partir de 50 anos, está associado à dificuldade no manejo da 

doença em uma população com alta frequência de 

comorbidades. Em áreas onde a ocorrência de dengue é 
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relativamente recente, como na maioria do país, as pessoas 

mais velhas não são inteiramente imunes e, por isso, 

apresentam risco aumentado de infecção secundária e, 

consequentemente, doença mais grave (ARAUJO et al., 2017). 

O Ministério da Saúde (2016) criou um protocolo com 

intuito de evitar o retardo no diagnóstico de formas graves de 

dengue e no seu tratamento, e sugere que os pacientes com 

suspeita da doença sejam divididos em quatro grupos, 

respeitando os achados da anamnese e do exame físico:  

Grupo A: Caso suspeito de dengue, com ausência de 

sinais de alarme, sem morbidades, grupo de risco ou condições 

clinicas especiais; 

Grupo B: Caso suspeito de dengue, com ausência de 

sinais de alarme, mas com sangramento espontâneo de pele 

(petéquias) ou induzido (prova do laço positiva) e condições 

clinicas especiais e/ou de risco social ou comorbidades; 

Grupo C: Caso suspeito de dengue, com presença de 

algum sinal de alarme - Dor abdominal intensa (referida ou a 

palpação) e continua, vômitos persistentes, acumulo de líquidos 

(ascite, derrame pleural, derrame pericárdico), hipotensão 

postural e/ou lipotimia, hepatomegalia maior do que 2 cm 

abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia 

e/ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito; 

Grupo D: Caso suspeito de dengue, com presença de 

sinais de choque, sangramento grave ou disfunção grave de 

órgãos, são sinais de choque Taquicardia, extremidades distais 

frias, pulso fraco e filiforme, enchimento capilar lento (>2 

segundos), pressão arterial convergente (<20 mm Hg), 

taquipneia, oligúria (< 1,5 ml/kg/h), hipotensão arterial (fase 

tardia do choque), cianose (fase tardia do choque). 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 
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Dessa forma, o protocolo do Ministério da Saúde 

possibilitou que a doença seja classificada de uma forma mais 

branda para uma forma mais agressiva, na qual possa ser 

identificada a existência da necessidade de cuidados médico 

especializado e consequente internação do paciente. 

Segundo Machado et al. (2014), prevenir e controlar a 

dengue e outros surtos epidêmicos, juntamente com todos os 

cuidados de saúde associados no Brasil, são de 

responsabilidade do governo federal. No entanto, em anos 

epidêmicos, a demanda geralmente é maior que a 

disponibilidade de serviços de saúde. Portanto, o SUS é 

incapaz de atender à demanda, o que força o paciente a utilizar 

instituições privadas. Pesquisas realizadas em Dourados, Mato 

Grosso do Sul, determinaram que os custos médicos diretos 

relacionados à dengue, em 2010, totalizassem 2,5% do produto 

interno público desse território. Além disso, o custo médio das 

internações foi equivalente a 78,7% do PIB médio da população 

da cidade estudada (MACHADO et al., 2014). 

Diante desses fatos, é possível observar que a dengue 

acarreta em altos custos para o Governo, porém, mesmo com 

todos os investimentos, a superlotação de hospitais públicos 

ainda é uma realidade. Oliveira (2016) afirma em seu estudo 

que muitas vezes o cenário epidemiológico vulnerável não é 

suficiente para os gestores maximizarem ações indicadas para 

a redução dos índices de infestação do vetor, muito menos 

fomentar a necessária organização dos serviços de saúde para 

enfrentamento da possível epidemia. Dessa forma, a 

problemática se deve ao fato de que a população necessita de 

um tratamento adequado para a cura, caso contrário a doença 

pode evoluir para as formas mais graves, porém problemas de 

infraestrutura na maior parcela dos hospitais públicos 

brasileiros restringe o tratamento de uma parcela da população 
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acometida a cuidados domésticos que, em sua maioria, não são 

eficazes para a restauração efetiva da saúde, sendo um 

estopim para a progressão da doença. 

Quanto ao sorotipo do vírus da dengue, em todas as 

regiões brasileira o de maior circulação é o DEN 1 e o de menor 

circulação é o DEN 3. Ressalta-se que grande número de casos 

foram registrados com ignorados e em brancos em todas as 

regiões. Tabela 1. 

Tabela 1- Distribuição dos sorotipos dos casos de dengue, por 

regiões brasileira, 2014 a 2017.  

Regiõ

es do 

brasil 

            

Soroti

po 

vírus 

da 

dengu

e 

Norte Norde

ste 

Centr

o 

Oeste 

Sudes

te 

Sul Total 

DEN 1 482 731 1.895 4.182 2.493 9783 

DEN 2 33 15 202 108 9 367 

DEN 3 6 10 9 15 26 66 

DEN 4 109 338 184 347 29 1007 

Ign/Br

anco 

98.85

6 

450.4

89 

420.6

67 

1.831.

292 

121.7

66 

29230

70 

Fonte: SINAN/DATASUS 

O vírus do dengue pertence à família dos flavivírus e é 

classificado no meio científico como um arbovírus, os quais são 

transmitidos pelos mosquitos Aedes aegypti. São conhecidos 

quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4. Dependendo do sorotipo, o vírus 
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da dengue se manifesta de acordo com os sintomas que cada 

um provoca (BOHM, 2016). 

No Brasil, existem esses quatro tipos de vírus circulantes 

e cada um deles é capaz de manifestar a doença com graus 

diferentes de gravidade. É válido destacar que havendo o 

contato de uma pessoa com um desses sorotipos, a mesma 

desenvolve imunidade. Deve-se lembrar que uma pessoa que 

entrou em contato com um desses sorotipos desenvolve 

imunidade a ele, porém contraindo a doença novamente por 

outro sorotipo, ela poderá manifestar-se de forma mais grave 

do que na primeira vez (BARBOSA, 2017). 

Diante do quadro exposto, percebe-se que o sorotipo 

DEN 1, com incidência primária em 1986 no Brasil, manifestou-

se com maior ocorrência nas regiões brasileira. Cada um 

desses sorotipos possui várias mutações diferentes difundidas 

na mesma região ou em diversas partes do mundo. Estudos em 

nível molecular e antigênico têm procurado identificar e 

classificar cada sorotipo segundo variantes geográficas – 

topotipos (BARRETO, 2008). 

Por conseguinte, a importância desses estudos reside na 

determinação das variações decorrentes de mutações ao longo 

do tempo, na possibilidade de identificação da origem da 

linhagem envolvida em processos epidêmicos específicos, bem 

como na tentativa de estabelecer possíveis relações entre a 

virulência e uma configuração antigênica particular de uma 

determinada cepa.  

A infecção pelo vírus do dengue provoca uma proteção 

imunológica completa contra o mesmo sorotipo, provavelmente 

pelo resto da vida, ao mesmo tempo em que promove proteção 

cruzada contra outros sorotipos durante um breve período de 

tempo, cerca de doze semanas (COSTA,1998). 
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Além disso, sabe-se que o sorotipo DEN 2 chegou em 

1990 no Brasil, com maior prevalência na região Centro-Oeste. 

Já o DEN 3 chegou em 2000 no Brasil, com maior destaque a 

nível de região Sul. O DEN 4 chegou em 2010 no Brasil e é mais 

raro, com maior número apresentado também na região 

Sudeste (BARRETO, 2008). 

Isso se dá ao fato de que é uma região, a qual 

corresponde a 10,85% do território nacional, embora seja a 

região mais populosa e economicamente mais desenvolvida do 

país, com grande concentração industrial, financeira e 

comercial. Esses fatores contribuem para um maior agravo 

nessa região, visto que sua densidade demográfica é a que 

mais se destaca no território nacional. É válido ressaltar que o 

sorotipo DEN 5 surgiu em 2013 na Ásia e não há casos no Brasil 

(BARRETO, 2008). 

  

CONCLUSÃO 

 

Em suma, os resultados possibilitam entender melhor a 

distribuição de dengue no país e suas unidades federadas, 

dando destaque para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, uma 

vez que, por serem regiões desenvolvidas, apresentam um 

contingente populacional maior e de destaque, acarretando, 

portanto, em maiores índices de agravos de doenças, inclusive 

a dengue. Nesse ínterim, as epidemias de dengue ao longo dos 

anos têm sido associadas à introdução e/ou circulação 

alternada de um ou mais sorotipos do vírus, além de ao 

aumento no número de pacientes acometidos por formas 

graves da doença. 

Desse modo, a estratificação do espaço, segundo 

informações relativas aos níveis de risco das áreas, constituiu 

importante instrumento de apoio ao planejamento das ações de 
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controle de arboviroses. Esse ensaio é uma colaboração para 

as políticas de saúde, as quais devem priorizar as medidas de 

prevenção e o manejo adequado dos pacientes para redução 

da carga de dengue no país. 

O padrão sazonal de incidência da doença coincide com 

as estações do verão e do outono devido à influência do 

aumento gradativo das chuvas na primavera e de suas 

características climáticas e geográficas, as quais são propícias 

para o desenvolvimento do A. aegypti. 

Portanto, o conhecimento sobre a influência de fatores 

climáticos na incidência de dengue e a dinâmica de transmissão 

é essencial para a tomada de decisão em relação à 

problemática apresentada. Assim, recomenda-se aos gestores 

em saúde a utilização de inovações tecnológicas na elaboração 

de estratégias complementares, como a utilização de 

aplicativos e mapas com previsão de pontos epidêmicos, 

tornando mais eficiente o controle e a prevenção da dengue. 
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RESUMO: A sífilis é uma doença de caráter infeccioso, pode 
ser transmitida por via sexual, sanguínea e vertical. Sua forma 
congênita ocorre quando há transmissão transplacentária para 
o concepto da carga bacteriana do Treponema pallidum. A sífilis 
congênita apresenta possibilidade de diagnóstico e tratamento 
durante a gestação, sendo recomendada precocemente a fim 
de evitar complicações para o neonato. O presente estudo tem 
como objetivo analisar as variáveis associadas aos casos 
notificados de sífilis congênita no Brasil entre os anos de 2008-
2018, e discuti-los com resultados de outras publicações acerca 
do tema, além de avaliar o papel do enfermeiro na prevenção e 
notificação dos casos de sífilis congênita. O perfil prevalente 
das mães encontrado nos casos notificados de sífilis congênita 
são de faixa etária entre 20-29 anos, com baixa escolaridade, 
parda, com tratamento inadequado ou ausente, sem parceiro 
tratado e diagnóstico realizado durante o pré-natal. Concluiu-se 
que as variáveis relacionadas a essas mães são associadas a 
um baixo nível social, sendo as testagens no pré-natal a forma 
mais eficaz de um diagnóstico precoce com finalidade de evitar 
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a transmissão vertical, além do seu papel na realização do pré 
natal, o enfermeiro deve dominar as práticas de educação em 
saúde e prevenção desta infecção, e juntamente com os outros 
profissionais de saúde, realizar a notificação dos casos. 
Palavras-chave: Sífilis congênita. Cuidado pré natal. 

Epidemiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que 

se distribui mundialmente, aumentando progressivamente o 

número de casos. A sífilis passa a ser congênita quando a 

mulher que cursa com a infecção transmite para o feto a carga 

bacteriana do Treponema pallidum, de maneira vertical 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019).  

O número de casos de sífilis congênita (SC) teve uma 

queda globalmente, de 748.000 em 2012 para 661.000 em 

2016, apresentando um declínio de 12%, mostrando que a 

busca para eliminação do contágio materno-infantil apresenta 

ligeiramente resultados positivos (KORENROMP, 2019).  

A SC pode ser diagnosticada e tratada durante o período 

de gestação, evitando a transmissão da mãe para o feto, e por 

consequência, malformações fetais ou doenças crônicas nos 

recém-nascidos (BRASIL, 2017). Todas as gestantes e suas 

parcerias sexuais, a fim de evitar essa transmissão, devem ser 

testadas quanto à presença da doença. Estes testes devem ser 

feitos na primeira consulta do pré-natal, preferencialmente no 

primeiro trimestre; no terceiro trimestre da gestação; e momento 

do parto, independente dos resultados anteriores serem 

negativos, além de casos de abortamento (BRASIL, 2006). 
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Caso não exista um acompanhamento da gestante com 

sífilis, com um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, 

a taxa de infecção pode chegar até 100% nas primeiras fases 

da doença, e reduz para cerca de 30% nas fases tardias da 

infecção, além da transmissão transplacentária, o feto também 

pode contrair  de forma direta no momento da passagem pelo 

canal vaginal, se houver lesões genitais na gestante (SONDA, 

et al., 2013). 

Como complicações da SC para o concepto estão: 

aborto, óbito perinatal, sequelas neurológicas, cognitivas, 

motoras, visuais e auditivas. O recém-nascido que nasce de 

uma mãe portadora de sífilis, em seus primeiros instantes de 

vida deve realizar o teste treponêmico e um não treponêmico 

para sífilis, em casos positivos a criança deve receber avaliação 

geral para observar comprometimentos (ANDRADE, et al., 

2018). 

Soares et al. (2017) fala que é de extrema importância as 

consultas do pré-natal para a detectação e tratamento precoce 

da infecção, há associações significativas em relação ao 

trimestre da gestação que foi feito o diagnóstico, o número de 

consultas de pré-natal, a estratificação de risco da gestante e o 

tratamento do parceiro, a estratificação de risco do recém-

nascido. A notificação deve ser realizada de maneira mais 

fidedigna e que represente o cenário real de casos de SC. 

Segundo Souza et al. (2012) a declaração e 

comunicação oficial às autoridades sanitárias sobre a presença 

de uma doença ou agravo à saúde é compreendida por 

notificação compulsória. A mesma foi instituída no final do 

século XIX, se tornando um importante pioneiro dos serviços de 

vigilância em Saúde Pública. Essa conduta deve ser realizada 

imprescindivelmente por profissionais da saúde e pela 
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população, visando corroborar com medidas de intervenções a 

serem elaboradas adequadamente para determinada finalidade 

específica. A sífilis gestacional e a sífilis congênita participam 

das doenças que são de notificação compulsória. Todavia, 

apesar de serem consideradas assim, os registros de incidência 

dessas doenças se encontram muito abaixo do esperado, 

estabelecendo um entendimento esclarecedor sobre a atual 

falta de compromisso de indivíduos com essa atitude, que é de 

extrema relevância para a o conhecimento da realidade e 

posterior combate dessas doenças existentes na sociedade. 

Com isso, há um déficit significativo na propriedade e qualidade 

das informações prestadas, reprimindo assim, uma análise 

mais aprimorada acerca da enfermidade em questão (SILVA, et 

al., 2017). 

O papel do enfermeiro atuante frente aos casos de sífilis 

congênita promove o fortalecimento da atenção básica e 

contribui para o enfrentamento deste problema de saúde 

pública, trabalhando a prevenção durante o planejamento 

familiar ou dentro da comunidade em visitas familiares, e 

também para adesão do tratamento no período gravídico, tanto 

da gestante quanto do parceiro, através da busca ativa pelas 

grávidas que não frequentam as consultas de pré-natal, para 

eliminar as chances da transmissão vertical e assim por 

consequência causar a SC (PADAVONI; OLIVEIRA; PELLOSO; 

2018).  

Este trabalho tem como objetivo analisar as variáveis 

associadas aos casos notificados de Sífilis Congênita no Brasil 

entre os anos de 2008-2018, e discuti-los com resultados de 

outras publicações acerca do tema, além de avaliar o papel do 

enfermeiro na prevenção e notificação dos casos de sífilis 

congênita. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo transversal, com abordagem 

quantitativa e qualitativa, a partir de dados secundários 

coletados no Sistema de Informações de Agravos de 

Notificações (SINAN) sobre o número de casos notificados de 

Sífilis Congênita no Brasil. 

O estudo se desenvolveu em 3 etapas. A primeira etapa 

consta em analisar os dados disponíveis no SINAN, que são 

datados de 2008 a 2018. Foram utilizadas as tabelas 

disponíveis com informações que abordam aspectos totais das 

5 regiões brasileiras, casos de SC segundo a idade da criança, 

faixa etária da mãe, escolaridade da mãe, raça ou cor da mãe, 

casos segundo informação sobre a realização do pré-natal da 

mãe, e esquema de tratamento da mãe e do parceiro, e óbitos 

por sífilis congênita em menores de um ano e coeficiente bruto 

de mortalidade. 

A segunda etapa se desenvolveu ao realizar uma 

pesquisa na base de dados Scielo utilizando os seguintes 

Descritores em Ciências da Saúde (DecS): “SÍFILIS 

CONGÊNITA”, “CUIDADOS DE ENFERMAGEM”, 

“VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA”, “CUIDADO PRÉ-

NATAL”. Dentre os artigos selecionados para discussão do 

presente estudo, foram incluídos aqueles que foram publicados 

nos últimos cinco anos, nos idiomas português, inglês e 

espanhol; e que apresentassem informações sobre o perfil das 

mães com bebês diagnosticados com sífilis congênita, sobre o 

tratamento e realização do pré-natal. 

Por último, na terceira etapa foi realizado um comparativo 

dos dados coletados nas tabelas disponíveis no SINAN com a 
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literatura encontrada na busca, para corroborar ou refutar os 

dados colhidos, permitindo uma análise crítica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo dados colhidos no SINAN, 148.126 casos de 

sífilis congênita foram notificados entre os anos de 2008 a 2018 

no Brasil. Entre 2008 a 2017 houve um incremento de 76,1% no 

número de casos notificados por ano, já no ano seguinte, em 

2018, o número de 24.668 notificações em 2017 caiu para 

11.971, representando um declínio de  51.47%.  Segundo 

Saraceni (2017) que também demonstra um aumento desses 

casos em seu estudo, tal variação é justificada pelo autor por 

uma possível melhor organização da assistência e um aumento 

da notificação, ajudando a pensar e planejar formas de combate 

a esta infecção. Em contrapartida, os resultados do estudo de 

Lafetá et al. (2016), realizado em Minas Gerais refutam tais 

achados, pois demonstram que total de casos de sífilis 

congênita utilizados na amostra, apenas 24,1% foi notificado ao 

SINAN, evidenciando a fragilidade do sistema de saúde pública 

e apontando um fator importante no distanciamento do país da 

meta de erradicação da SC proposta em 2015, pela 

Organização Mundial de Saúde. 

O quantitativo de casos de SC notificados entre 2008-

2018 mostra a prevalência de mães com idade entre 20 a 29 

anos, variando entre 50,25% em 2013 a 53,38% em 2017. 

Tanto os estudos de Nonato (2015), como de Lafetá et al. 

(2016) demonstram resultados semelhantes, com 51,6% e 

50,5% das gestantes, respectivamente, enquadradas nesta 

faixa etária. Cavalcante (2017) demonstrou em seu estudo, no 
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Tocantins que quase 70% das portadoras de sífilis gestacional 

estavam entre 20-34 anos de idade, com média de 25 anos.  

Em São Paulo, o estudo produzido por Oliveira et al. 

(2016) relacionou o uso de drogas ilícitas por gestantes ou seus 

parceiros ao contágio de sífilis, estando as usuárias numa faixa 

etária com média de 26 anos. Feliz et al. (2016) trouxe em sua 

pesquisa que mães acima de 30 anos e com mais de três filhos 

apresentam 5,32 vezes mais chances de interromperem o 

tratamento, tais fatos foram a associados a negligência das 

recomendações pelas mães por se considerarem com mais 

experiência e conhecimento sobre a gestação. Consoante a 

isso, vale salientar que no cenário de realidade atual do Brasil, 

as mulheres que apresentam mais de duas gestações estão 

inseridas em um quadro de vulnerabilidade social, encontrando-

se comumente ligada a baixa renda, baixa escolaridade 

somada a falta de acesso à informação e início precoce da vida 

sexual. Dessa forma, os riscos dessa mulher adquirir 

futuramente a sífilis e possivelmente a sífilis congênita, são 

extremamente altos dificultando mais ainda medidas que 

poderiam ser estabelecidas e sanadas, a fim de diminuir os 

índices de incidência dessa infecção (PANDOVANI; OLIVEIRA; 

PELLOSO; 2018; MACEDO et al; 2017). 

A baixa escolaridade é considerada um fator de risco 

para transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, 

devido ao déficit de conhecimentos sobre a prevenção e 

informações sobre essas doenças. Casos de SC notificados 

com mães que possuem menos de 8 anos de escolaridade ou 

são analfabetas representam 36,74% do total, seguidos de 

28,30% que tiveram a informação ignorada, 12,69% com ensino 

médio completo, 10,73% com ensino médio incompleto, 9,57% 

com ensino fundamental completo, 1,47% com ensino superior 
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incompleto ou completo e 0,49% que não se aplicava. Esses 

achados se assemelham com os resultados de Cavalcante 

(2017) e Nonato (2015) realizados, respectivamente, em 

Palmas (Tocantins) e Belo Horizonte (Minas Gerais) onde a 

maior parte da amostra possuía baixa escolaridade. Enquanto 

um estudo realizado numa cidade de médio porte, em MG, no 

período de 2007 a 2013, apresentou um novo perfil de gestante 

prevalente: 44,1% possuem ensino médio e/ou superior, 

diferentemente dos resultados da busca no SINAN e da maioria 

dos estudos selecionados para esta discussão.  

Os casos de SC segundo raça ou cor da mãe, 

encontrados no SINAN, mostram uma prevalência de mães de 

cor parda, variando de 51,2% dos casos em 2008 a 59% em 

2018. Os estudos de Cavalcante (2017) e Lafetá (2016) 

também corroboram com estes achados. 

As gestantes com maior número de consultas de pré-

natal estão menos suscetíveis a adquirir sífilis, ao contrário 

daquelas que pouco acompanharam as consultas de pré-natal. 

Evidenciando que as consultas de pré-natal é um fator protetivo 

tanto para a gestante quanto para o feto, considerando o risco 

de transmissão vertical (GONZALES et al.; 2014). Nos números 

observados no SINAN nota-se uma grande porcentagem de 

gestantes que realizaram o pré natal, representando 77,7%, 

que não realizaram correspondem a 16,1% e 6,1% tiveram essa 

informação ignorada. A realização do pré-natal não garante um 

tratamento adequado, visto que tais gestantes ainda 

transmitiram verticalmente sífilis aos seus filhos. Estudos 

mostram uma grande proporção de gestantes que não tiveram 

um tratamento adequado, seja por um esquema ineficiente ou 

por não adesão do parceiro ao tratamento (REIS, 2018; 

CARDOSO, 2019). Fatores que podem dificultar o acesso 
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dessas gestantes às tecnologias de prevenção, informação e 

tratamento são problemas organizacionais e até de estrutura 

física que as unidades apresentam, além de consultas rápidas 

e sem tratamento diferenciado, mostrando a dificuldade que os 

profissionais possuem em lidar com as questões subjetivas 

(GUANABARA, 2017). 

 Sabendo que a sífilis pode ser transmitida para o feto a 

partir da 9º semana de gestação, mesmo sendo mais frequente 

entre a 16º e 28º, torna-se clara a necessidade do início precoce 

da realização do pré-natal, para diagnóstico e tratamento 

respectivo. Além disso, é de extrema importância ressaltar que 

o tratamento adequado deve estar de acordo com o estágio da 

infecção. Segundo o Ministério da Saúde (2015), o diagnóstico 

fidedigno de cada fase da sífilis é dificultoso, visto que, o cancro 

duro não causa sintomas na qual o indivíduo possa apresentar 

uma queixa, e geralmente surgem em locais de difícil 

visualização. Consoante a essa questão, estudos relacionados 

fornecem dados de que um número considerável de gestantes 

foram classificadas erroneamente, em relação ao estágio da 

doença, visto que em seu curso, o índice de maior incidência 

acontece na fase de latência. (CARDOSO et al., 2016; 

CAVALCANTE et al., 2017)  

 Estudos apontam que, a maioria dos diagnósticos de sífilis 

notificados são aqueles em que ocorrem no 2º e 3º trimestre da 

gestação, fatores que desencadeiam e predispõem esses 

dados são aqueles relacionados a procura pela consulta pré-

natal tardiamente, associada a baixa qualidade de assistência 

à gestante. Com isso, é necessário reforçar a importância da 

detecção da infecção precocemente e o tratamento adequado 

para as gestantes, bem como para seus parceiros. 

Compreendendo que o acompanhamento adequado do pré-
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natal é essencial para a saúde materno-infantil, e 

consequentemente para a redução dos casos de sífilis 

congênita. (CAVALCANTE et al .,2017) 

Segundo dados do SINAN, a maioria das gestantes 

portadoras da SG não realizaram o tratamento (28,9%) ou 

realizaram de forma inadequada (55,38%). Um dos fatores que 

sugerem o tratamento inadequado, seria a não adesão do 

parceiro a terapêutica, no Brasil, essa variável corresponde a  

62,5% dos casos notificados entre 2008-2018. Tal situação 

também foi encontrada nos estudos de Cavalcante (2017) e 

Cardoso (2019). Faz-se necessário um tratamento prioritário 

para gestantes portadoras de sífilis congênita, além de conjugar 

a realização de visitas domiciliares que irão acompanhar o 

tratamento e a progressão do caso, com igual atenção ao 

parceiro sexual da grávida com a finalidade de evitar infecções 

e garantir um tratamento eficaz para a mesma Guanabara 

(2017). 

Entre os anos de 2008 e 2018 foram notificados 5316 

abortos e 5681 natimortos por sífilis. 

Por se tratar de uma forma evitável, a sífilis congênita 

compreende aos profissionais de sáude grande 

responsabilidade no manejo e na conduta, seja ao enfrentar os 

impasses; como a não adesão dos companheiros das 

gestantes, por meio de métodos de busca ativa e educação em 

saúde; e garantir a testagem para um diagnóstico oportuno da 

sífilis durante a gravidez e assim evitar a sua transmissão 

vertical (DOMINGUES, 2014). 
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Tabela 1. Apresentação da síntese de artigos utilizados na 

discussão. 

NOME DO 
ARTIGO OBJETIVO ANO RESULTADOS 

Internações por 
Condições 
Sensíveis à 
Atenção Primária 
de Menores de um 
ano, de 2008 a 
2014, no estado de 
São Paulo, Brasil. 

O artigo tem 
como objetivo 
descrever as 
causas e as 
propensões das 
ICSAP em 
menores de um 
ano, entre 2008 a 
2014, no estado 
de São Paulo. 

2019 O estudo mostra como 
aumento de ICSAP as causas: 
Doenças relacionadas ao pré-
natal e parto e Doenças 
imunizáveis e condições 
evitáveis em Pós-neonatal, 
com destaque para 
coqueluche e sífilis congênita, 
que sugerem uma deficiência 
na atenção primária a esse 
público. 

Diferenciais 
intraurbanos da 
sífilis congênita: 
análise preditiva por 
bairros do Município 
do Rio de Janeiro, 
Brasil. 

O estudo traz 
como objetivo 
compreender as 
características da 
transmissão 
vertical da sífilis, 
e relacioná-las 
com variáveis 
acerca de 
condições de 
vida e o uso dos 
serviços de 
saúde. 

2018 O estudo mostrou como 
resultado uma alta proporção 
de gestantes com o 
diagnóstico tardio de sífilis e 
que tiverem um tratamento 
inadequado, além da baixa 
proporção de gestantes que 
frequentaram no mínimo sete 
consultas no pré-natal. 
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Prevalence and 
incidence estimates 
for syphilis, 
chlamydia, 
gonorrhea, and 
congenital syphilis 
in Colombia, 1995–
2016. 

O artigo visa 
estimar a 
incidência e a 
prevalência de 
sífilis ativa, 
gonorreia e 
clamídia e a 
incidência de 
sífilis congênita 
(SC) e seus 
respectivos  e 
desfechos 
adversos na 
Colômbia no 
entre 1995/2016. 

2018 O estudo trouxe que, não há 
evidências de tendências 
nesse período nos casos de 
clamídia; nos casos de sífilis 
houve uma queda da 
prevalência de 2,6% nas 
mulheres; também foi 
observado uma queda nas 
estimativas anuais de SC 
entre 2008-2016. 

Análise dos casos 
de sífilis gestacional 
e congênita nos 
anos de 2008 a 
2010 em Fortaleza, 
Ceará, Brasil. 

O artigo objetiva 
analisar casos 
notificados de 
sífilis gestacional 
e os respectivos 
casos de sífilis 
congênita entre 
2008 a 2010, em 
Fortaleza, Ceará. 

2018 O artigo trouxe um resultado 
com maior ocorrência da sífilis 
em mulheres jovens, com 85% 
com tratamento inadequado, 
62,9% dos parceiros sem 
tratamento ou com informação 
ignorada e uma alta taxa de 
não realização de exames 
investigativos de sífilis 
congênitas nas crianças. 

Sífilis gestacional e 
congênita em 
Palmas, Tocantins, 
2007-2014. 

Tem como 
objetivo 
descrever o perfil 
epidemiológico 
dos casos de 
sífilis em 
gestante e sífilis 
congênita nos 
anos de 2007 a 
2014 em Palmas-
TO, Brasil. 

2017 O artigo trouxe que nos casos 
de sífilis gestacional, há um 
predomínio de gestantes 
pardas, com baixa 
escolaridade e diagnóstico 
tardio; nos casos notificados 
de sífilis congênita, as 
características maternas mais 
prevalentes são: idade entre 
20-34 anos, ensino médio 
completo, realização do pré-
natal e diagnóstico durante o 
pré-natal e mais de 80% de 
parceiros de mães que 
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realizaram o pré-natal, não 
tratados. 

Vigilância 
epidemiológica da 
transmissão vertical 
da sífilis: dados de 
seis unidades 
federativas no 
Brasil. 

O artigo objetiva 
descrever o perfil 
epidemiológico 
dos casos 
notificados de 
sífilis em 
gestantes e sífilis 
congênita nos 
estados do 
Amazonas, 
Ceará, Espírito 
Santo, Rio de 
Janeiro e Rio 
Grande do Sul e 
no Distrito 
Federal a partir 
de dados do 
Sistema Nacional 
de Agravos de 
Notificação. 

2017 O estudo identificou que a taxa 
de detecção de sífilis em 
gestantes teve aumento 21% 
no Amazonas e 75% no Rio de 
Janeiro, já a sífilis congênita 
houve aumento, variando de 
35,6% no Distrito Federal a 
639,9% no Rio Grande do Sul, 
com taxa de diminuição 
identificada no Amazonas, de 
0,7%.  
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Acesso de 
gestantes às 
tecnologias para 
prevenção e 
controle da sífilis 
congênita em 
Fortaleza-Ceará, 
Brasil. 

Busca como 
objetivo avaliar o 
acesso de 
gestantes às 
tecnologias 
disponíveis para 
controle e 
prevenção da 
sífilis. 

2017 O artigo mostra que os 
profissionais apresentam 
dificuldades no manejo de 
questões subjetivas 
relacionadas a infecções 
sexualmente transmissíveis, e 
as unidades possuem 
problemas organizacionais 
que prejudicam a continuidade 
do tratamento e uma estrutura 
que dificulta o acesso das 
gestantes a essas tecnologias. 

Aderência ao 
seguimento no 
cuidado ao recém-
nascido exposto à 
sífilis e 
características 
associadas à 
interrupção do 
acompanhamento. 

O artigo tem 
como objetivo 
descrever 
características 
clínicas e 
epidemiológicas 
dos casos de 
sífilis e investigar 
possíveis causas 
da 
descontinuidade 
do tratamento. 

2016 O estudo trouxe como 
características associadas 
mães acima de 30 anos, 
paridade de três filhos ou mais 
e não possuir coinfecções com 
hepatites virais e/ou HIV. 

Perinatal Outcomes 
in Pregnant Women 
Users of Illegal 
Drugs. 

Avaliar o 
resultado 
perinatal das 
gestantes 
usuárias de 
drogas ilícitas. 

 
2016 

As usuárias possuíam média 
de idade de 26 anos. A 
cocaína foi utilizada isolada ou 
associada a outras 
substâncias psicoativas em 
95% das usuárias. 
Aproximadamente metade das 
usuárias não teve nenhuma 
consulta pré-natal. A presença 
de sífilis materna (15,7%) foi 
associada ao uso de drogas 
ilícitas. 
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Coinfecção 
HIV/sífilis na 
gestação e 
transmissão vertical 
do HIV: um estudo a 
partir de dados da 
vigilância 
epidemiológica. 

O artigo traz 
como objetivo 
estimar a taxa de 
coinfecção do 
HIV/sífilis e sua 
associação com 
a transmissão 
vertical do HIV e 
variáveis 
socioeconômicas 
em gestantes da 
cidade de Porto 
Alegre. 

2016 O estudo trouxe como 
resultado uma taxa de 
coinfecção HIV/sífilis de 
10,2%, com maior prevalência 
de mulheres negras e 
exposição ao HIV maior 
relacionado ao uso de drogas 
pela gestante ou seu parceiro. 

Sífilis materna e 
congênita, 
subnotificação e 
difícil controle. 

O estudo tem 
como objetivo 
identificar e 
descrever casos 
de sífilis 
congênita e 
materna 
notificados e ou 
não, em uma 
cidade brasileira 
de médio porte. 

 
2016 

O estudo trouxe que dos 
prontuários avaliados, apenas 
6,5% dos casos de sífilis em 
gestantes foram notificados, e 
dos casos de sífilis congênita, 
24,1% foram notificados. As 
gestantes possuíam algumas 
características dominantes: 
idade entre 21/30 anos, 
solteiras, ensino 
médio/superior e de cor parda. 

Sífilis na gestação e 
fatores associados 
à sífilis congênita 
em Belo Horizonte-
MG, 2010-2013. 

O estudo objetiva 
estimar 
incidência e 
fatores 
associados à 
sífilis congênita 
em filhos de 
gestantes com 
sífilis atendidas 
nas UBSs da 
cidade de Belo 
Horizonte. 

 
2015 

 O estudo trouxe como fatores 
relacionados à sífilis 
congênita: idade materna 
maior que 20 anos, baixa 
escolaridade, início tardio do 
pré-natal, menos que 6 
consultas de pré-natal, não 
realização do teste não 
treponêmico (Venereal 
Disease Research Laboratory 
[VDRL]) no primeiro trimestre 
da gestação. 
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Gestações 
subsequentes em 
mulheres que 
tiveram sífilis na 
gestação. 

O artigo tem 
como objetivo 
avaliar a 
frequência de 
sífilis congênita e 
a sua recorrência 
em gestações 
subsequentes, 
bem como 
identificar os 
critérios que 
definiram esses 
casos e as suas 
repercussões . 

 
2015 

O artigo trouxe que As 
principais causas da SC nas 
gestações subsequentes 
foram positivação do VDRL no 
parto e tratamento não 
registrado e  a recorrência da 
SC foi frequente em gestações 
sucessivas da mesma 
paciente, juntamente com 
ausência ou inadequação de 
pré-natal foi mostrado como 
fator de risco para SC, tanto 
nas gestações iniciais quanto 
nas subsequentes.  

Barriers to control 
syphilis and HIV 
vertical 
transmission in the 
health care system 
in the city of Sao 
Paulo. 

 O objetivo deste 
estudo foi 
identificar 
possíveis 
dificuldades ao 
controle da 
transmissão 
vertical da sífilis e 
HIV analisando o 
processo de 
encaminhamento 
das gestantes 
desde os 
serviços de pré-
natal até o Centro 
Obstétrico de um 
hospital 
universitário. 

 
2014 

O estudo mostrou que a 
referência para o parto foi 
adequada para 57,1% das 
gestantes com sífilis e 97,7% 
daquelas infectadas pelo HIV. 
Entrevistas com os 
profissionais de saúde 
revelaram que as rotinas e o 
fluxo de encaminhamento das 
gestantes, puérperas e recém-
nascidos são melhor 
estabelecidos para HIV do que 
para sífilis. A vigilância 
epidemiológica e notificação 
também se mostraram mais 
eficazes para o HIV. 
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Prevalência de 
sífilis na gestação e 
testagem pré-natal: 
Estudo Nascer no 
Brasil. 

O artigo tem 
como objetivo 
analisar a 
cobertura de 
testagem para 
sífilis durante o 
pré-natal e 
estimar a 
prevalência de 
sífilis durante a 
gestação. 

 
2014 

O estudo trouxe como 
resultado que houve cobertura 
pré-natal de 98,7% das 
gestantes, cobertura de 
testagem para sífilis de 89,1% 
(com um exame) e 41,2% 
(com dois exames), e a 
prevalência de sífilis na 
gestação de 1,02%. 

Fonte: Scientific Electronic Library Online (Scielo) 

 
CONCLUSÕES  

 

Os resultados apresentados demonstraram um 

apanhado geral de dados coletados e discutidos durante os 

últimos anos no Brasil, evidenciando-se os principais fatores 

predisponentes contribuintes para incidência da sífilis 

congênita. Com isso,  a elucidação dos fatos que corroboram 

para tais resultados, fizeram com que houvesse um 

esclarecimento acerca dos determinantes que regem o 

indivíduo, bem como sua influência no processo saúde-doença. 

No que tange ao serviço de saúde, é de incubência dos 

profissionais a assistência adequada e de qualidade, visto que, 

a doença pode ser evitada e sua detecção ser predita na 

atenção primária de saúde é essencial.  A notificação da sífilis 

congênita é de extrema importância, e contribui fornecendo 

para órgãos competentes  o impacto dessa doença na 

população e quais possíveis medidas poderiam ser tomadas. 

Com isso, é notório observar que os profissionais de 

enfermagem exercem uma forte participação nesse ato, 

inclusive na atuação da assistência propriamente dita e no 
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gerenciamento do cuidado, garantindo o tratamento adequado 

das gestantes acometidas por essa infecção.   

Os resultados obtidos revelam a pertinência de se 

discutir a temática, considerando que o maior índice de 

mulheres que adquirem essa doença são aquelas em que sua 

realidade sociocultural é mais vulnerável. Além disso, esses 

achados propiciam uma maior análise e reflexão sobre quais 

são os geradores intrínsecos a essa patologia, podendo-se 

traçar intervenções fidedignas que possibilitem uma redução 

considerável nos números de casos de sífilis congênita, tendo 

em mente que o mesmo é um problema complexo de saúde 

materno-infantil, acarretando assim, em consequências 

drásticas. 
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RESUMO: A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo 
protozoário Toxoplasma gondii, apresentando soroprevalência 
variada em diversas regiões do mundo. Inúmeros fatores 
podem influenciar na epidemiologia da infecção. Devido à 
importância da toxoplasmose na saúde pública, este estudo 
teve como objetivo avaliar a soroprevalência para toxoplasmose 
em cidades brasileiras, bem como investigar os fatores 
associados a essa infecção. O trabalho consiste de uma revisão 
bibliográfica, onde foram consultadas plataformas científicas e 
bases de dados: SCIELO, Science Direct e PubMed. Em 
relação aos resultados, o presente estudo constatou que no 
Brasil a soroprevalência da toxoplasmose varia entre 25,3% e 
88% para IgG e pode atingir até 6,9% para IgM anti-T. gondii. 
Quando observados, as características das amostras, a maioria 
dos estudos envolveram gestantes. Os estudos 
epidemiológicos evidenciaram vários fatores associados à 
infecção desse parasita: idade ≥ 31, menor nível de 
escolaridade e de renda, se alimentar de carne crua ou mal 
cozida, leite cru, consumir água sem tratamento, não ter hábito 
de lavar as mãos, ter cães e gatos nas residências e fazer 
transfusões sanguíneas. Todos esses fatores se mostraram 
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associação estatisticamente significativa com sororeatividade 
para T. gondii. Dessa forma, são necessárias medidas 
educativas voltadas para a orientação sobre os fatores de risco 
para toxoplasmose e o acompanhamento sorológico durante a 
gestação. 
Palavras-chave: Toxoplasma gondii. Toxoplasmose. 

Levantamento epidemiológico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Toxoplasma gondii (T. gondii) é o agente da 

toxoplasmose, um protozoário intracelular obrigatório, que 

apresenta distribuição mundial, e que infecta vários 

hospedeiros, incluindo o homem (ENGROFF et al., 2014). No 

entanto, a infecção em humanos causada por esse parasito, 

pode ser transmitida através da via transplacentária, transplante 

de órgãos, transfusões sanguíneas, ingestão de carne crua ou 

mal cozida, ovo e leite crus não pasteurizados e ingestão de 

água, alimentos ou contato com o solo contaminados por 

oocistos esporulados (MONTEIRO et al., 2016; NASCIMENTO 

et al., 2017). 

A infecção pelo T. gondii é distribuída por todo o mundo, 

afetando cerca de 90% de adultos que geralmente não 

apresentam sintomas. No Brasil, a prevalência da 

toxoplasmose varia de 50% a 80% em mulheres em idade 

reprodutiva (FLEGR et al., 2014; MONTEIRO et al., 2016). 

O risco da infecção por esse parasito pode variar dentro 

de um mesmo país, devido as diferenças nas condições 

climáticas, socioeconômicos, alimentares e culturais (PASSOS 

et al., 2018). No entanto, a incidência de infecção é mais 

elevada em regiões de clima quente e/ou úmida, baixa altitude 
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e quando associada às condições precárias de saneamento 

básico (FLEGR et al., 2014).  

Geralmente, a infecção em indivíduos 

imunocompetentes é assintomática, porém quando a 

transmissão ocorre em imunodeficientes e durante a gravidez 

pode causar problemas graves e levar à morte (MONTAZERI et 

al., 2018).  

Desse modo, em pacientes imunocomprometidos, como 

portadores de HIV ou que apresentem neoplasias, podem 

ocorrer quadros graves do sistema nervoso central, como 

encefalite toxoplásmica, coma e óbito (BOWEN et al., 2016; 

BATISTA; GOMES, 2018). A toxoplasmose congênita pode 

causar danos ao desenvolvimento fetal, por isso, recomenda-

se um acompanhamento do desenvolvimento do feto e 

posteriormente do recém-nascido, devido à possibilidade de 

abortos, acometimentos visuais graves e/ou malformações 

neurológicas, podendo resultar em retardo mental, microcefalia 

ou hidrocefalia (SILVA et al., 2015). 

Geralmente, o diagnóstico da toxoplasmose, baseia-se 

na presença ou ausência de anticorpos (IgG e IgM) em amostra 

de soro do indivíduo (BATISTA; GOMES, 2018). O teste de 

avidez de IgG, auxilia na diferenciação de infecções agudas e 

crônicas, sendo indicado especialmente para grávidas que 

apresentem IgG e IgM positivos. O teste de avidez se baseia na 

intensidade com que anticorpos IgG permanecem ligados ao 

antígeno, sendo a avidez baixa, indicativo de infecção recente 

e a avidez alta, de infecção passada (FURINI et al., 2015; 

FONSECA et al., 2017). 

Estudos de epidemiologia da toxoplasmose que 

investigam fatores de risco associados a infecção são 

importantes, pois é necessário que cada país ou região tenha 
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conhecimento detalhado sobre a prevalência e os parâmetros 

associados a infecção, sabendo que a prevalência da 

toxoplasmose varia de região para região dentro do próprio 

país. Diante disso, o trabalho tem como objetivo revisar na 

literatura a prevalência de T. gondii em cidades brasileiras e 

identificar os principais fatores associados a infecção, visto que 

a determinação dessas variáveis permite intervenções através 

de políticas de saúde pública. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho consiste de uma revisão de literatura 

do tipo integrativa, por meio de levantamento bibliográfico em 

portais de busca especializados em artigos científicos. A 

pesquisa foi realizada no período de agosto de 2018 a outubro 

de 2019. Foram consultadas as seguintes plataformas 

científicas e bases de dados: Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Science Direct e PubMed. Para a construção desse 

trabalho, os artigos encontrados foram lidos e interpretados na 

íntegra. 

Como estratégia de busca, utilizou-se os seguintes 

descritores: toxoplasmose, Toxoplasma gondii, 

soroprevalência, gestantes, Brasil, bem como suas 

combinações e traduções para o inglês. As referências foram 

obtidas de artigos originais e de revisões sistemáticas, sendo 

incluídos na pesquisa artigos científicos que abordavam o 

assunto de forma geral ou pontual. 

Como critérios de inclusão: foram incluídos artigos 

originais, escritos em inglês ou português, publicados em 

bancos de dados confiáveis. Foram priorizados trabalhos 

publicados nos últimos cinco anos (2014 a 2019). Além desses, 
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foram excluídos artigos que não abordaram as ideias principais 

a serem expostas nessa revisão e não se enquadram nos 

critérios de inclusão. 

Sendo assim, foram encontrados aproximadamente 56 

artigos. Destes, foram selecionados 33 trabalhos para 

realização dessa revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados aproximadamente 56 artigos 

originais e de revisão escritos nas línguas inglesa e portuguesa, 

porém apenas 33 destes estudos científicos realizados no Brasil 

foram selecionados, sendo excluídos os trabalhos que não 

atenderam os critérios de inclusão. 

Os trabalhos foram avaliados e verificou-se resultados 

bastante diversos com relação a soroepidemiologia da 

toxoplasmose. Foi identificado prevalências variando entre 

25,3% e 88% de IgG e até 6,9% para IgM anti-T. gondii. 

Observam-se, alguns estudos epidemiológicos realizados no 

Brasil, de acordo com os perfis sorológicos (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Resultados de estudos epidemiológicos para a 
infecção por T. gondii realizados em cidades brasileiras. 

Local/Autor 
Períod

o 
Público 

Prevalên

cia de IgG 

(%) 

Prevalên

cia de 

IgM (%) 

Região Nordeste 

Santa Cruz- 

RN 

2013-

2014 

1.540 

Voluntários 
66,2 - 
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(ALOISE et 

al., 2017) 

Caxias-MA 

(CÂMARA et 

al., 2015) 

2011-

2012 

561 

Gestantes 
77,9 0,9 

Jaçanã–RN 

(FREITAS et 

al., 2017) 

2009-

2014 

356 

Gestantes 
59,0 0,6 

Aracajú-SE 

(INAGAKI et 

al., 2014) 

2012 
4.883 

Gestantes 
68,5 0,36 

Campina 

Grande-PB 

(JUNIOR et 

al., 2018) 

2014 
234 

Voluntários 
38,0 - 

João 

Pessoa-PB 

(DINIZ et al., 

2017) 

2015 
242 

Gestantes 
67,7 1,5 

Maceió-AL 

(QUEIROZ 

et al., 2017) 

2014 
29 

Gestantes 
75,9 6,9 

Região Sul 
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Porto 

Alegre-RS 

(ENGROFF 

et al., 2014) 

2011-

2012 
599 Idosos 88,0 0,8 

Medianeira-

PR 

(PAVAN et 

al., 2016) 

2013 
215 

Gestantes 
77,67 1,4 

Umuarama-

PR 

(CAETANO 

et al., 2017) 

2012-

2013 

813 

Gestantes 
56,8% 1,0 

Santo 

Antônio da 

Patrulha-RS 

(ROCHA et 

al., 2014) 

2011 
197 

Gestantes 
53,3 0,0 

Pelotas-RS 

(SANTOS et 

al., 2015) 

2011 

218 

Universitári

os 

33,0 - 

Região Norte 
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Gurupi-TO 

(SILVA et 

al., 2015) 

2008-

2013 

1049 

Gestantes 
68,4 5,0 

25 

municípios 

do Pará 

(SILVA et 

al., 2017) 

2005-

2014 

1256 

Portadores 

de HIV 

57,9 - 

Região Sudeste 

Cássia dos 

Coqueiros-

SP 

(PASSOS et 

al., 2018) 

2010-

2013 

990 

Residentes 
62,3 2,5 

São José do 

Rio Preto-

SP (FURINI 

et al., 2015) 

2013 
186 

Gestantes 
25,27 1,08 

Volta 

Redonda-RJ 

(SEABRA et 

al., 2016) 

2013-

2015 

426 

Doadores 

de córneas 

79,34 3,99 
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Campo 

Novo do 

Parecis-MG 

(SANTOS et 

al., 2019) 

2014-

2016 

293 

Voluntários 

indígenas 

66,9% 3,4% 

Divinopólis-

MG 

(NASCIMEN

TO et al., 

2017) 

2013 

1049 

Gestantes 

45,0 0,3 

2014 38,0 0.8 

Fonte: Autoria própria. 
 

De acordo com os estudos analisados, é visto uma alta 

prevalência sorológica em gestantes nos municípios de Porto 

Alegre-RS e Volta Redonda-RJ em que 88% e 79,4% 

apresentaram soropositividade para IgG anti-T. gondii, 

respectivamente. A maior prevalência de soropositividade para 

anticorpos IgM anti-Toxoplasma ocorreu na cidade de Maceió-

AL com 6,9%. Já é descrita uma alta soroprevalência de 

toxoplasmose na população brasileira, variando de 50 a 80% 

(FLEGR et al., 2014). As diferenças nos dados epidemiológicos 

da toxoplasmose em regiões do mesmo país, podem estar 

associadas a localização geográfica, condições climáticas que 

favorecem a sobrevivência dos oocistos, hábitos alimentares, 

condições socioculturais, infraestrutura, sanitária e educação 

que podem propiciar as variações nos índices de infecção 

(MANGIAVACCHI, 2015; JUNIOR et al., 2018). No entanto, 

com a variação da prevalência da toxoplasmose entre as 



SOROPREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A INFECÇÃO POR TOXOPLASMA 

GONDII EM CIDADES BRASILEIRAS: UMA REVISÃO 

1073 
 

regiões, é importante que cada região possua a própria 

informação epidemiológica local para promover programas 

educativos com medidas de prevenção primária contra a 

infecção por este parasito de importância em saúde pública 

(SILVA et al., 2015).  

Na maioria das pesquisas, os participantes foram 

selecionados por amostragem de conveniência, do tipo não 

probabilística, contemplando voluntários como gestantes, 

idosos, universitários, doadores de córneas e residentes das 

cidades brasileiras que foram realizados os estudos. 

Considerando as características das amostras estudadas, a 

maior parte dos estudos envolveram gestantes. 

Geralmente, o diagnóstico da toxoplasmose é baseado 

pela pesquisa sorológica dos anticorpos de fase aguda (IgM) e 

crônica (IgG) anti-T. gondii. A presença de IgG específico e a 

ausência de IgM indicam uma infecção anterior, visto que a IgG 

persiste por toda a vida acentuadamente na maioria dos 

indivíduos (NASIR et al., 2017). Porém, há limitações em 

diferenciar infecções agudas e crônicas. A presença isolada de 

anticorpos IgM não pode ser considerada confiável para o 

diagnóstico de toxoplasmose aguda uma vez que os títulos 

residuais desse anticorpo podem persistir por mais de 12 

meses. Então, recomenda-se o teste de avidez de IgG que 

mede a força de ligação de IgG ao organismo, considerado o 

melhor marcador de infecção aguda em pacientes com IgM e 

IgG positivos. A baixa avidez de IgG sugere infecção aguda, 

enquanto a alta avidez de IgG confirma infecção crônica 

(FREITAS et al., 2017). Existem diferentes técnicas 

imunológicas preconizadas para o diagnóstico sorológico da 

toxoplasmose, dentre as quais foram utilizadas nos estudos: 

Imunofluorescência Indireta (IFI), hemaglutinação (HA), 
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imunoensaio enzimático (ELISA) e BIOELISA, ELFA (Enzyme 

Linked Fluorescent Assay), imunoblot e ensaios de aglutinação, 

eletroquimioluminescência, quimioluminescência, Enzima 

imunoensaio com Micropartículas (MEIA). Logo, os testes 

imunoenzimáticos contribuem para melhoria do diagnóstico da 

toxoplasmose, pois apresentam maior sensibilidade e 

especificidade (GONCALVES et al., 2019). 

Nesse estudo, foram observados associação 

estatisticamente significativa entre soropositividade e variáveis 

socioeconômicas, higienicosanitárias e hábitos de vida, 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2. Associação entre variáveis socioeconômicas, 
higiênico sanitárias e hábitos de vida com soropositividade para 
Toxoplasma gondii em cidades brasileiras. 

Fatores de risco Local/Autores Valor de P 

Idade ≥ 31 anos 

Santa Cruz-RN (ALOISE 

et al., 2017) 
0,06 

Cássia dos Coqueiros-

SP (PASSOS et al., 

2018) 

0,01 

25 municípios do Pará 

(SILVA et al., 2017) 
0,05 

Campo Novo do Parecis-

MG (SANTOS et al., 

2019) 

0,02 
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Volta Redonda-RJ 

(SEABRA et al., 2016) 
0,001 

Aracaju-SE (INAGAKI et 

al., 2014) 
0,001 

Porto Alegre-RS 

(ENGROFF et al., 2014) 
0,001 

Umuarama-PR 

(CAETANO et al., 2017) 
0,0067 

Pelotas-RS (SANTOS et 

al., 2015) 
0,001 

Medianeira-PR (PAVAN 

et al., 2016) 
0,055 

Nível de 

escolaridade 

Porto Alegre-RS 

(ENGROFF et al., 2014) 
0,001 

Medianeira-PR (PAVAN 

et al., 2016) 
0,055 

Pelotas-RS (SANTOS et 

al., 2015) 
0,0458 

Umuarama (PR) 

(CAETANO et al., 2017) 
0,0001 

25 municípios do Pará 

(SILVA et al., 2017) 
0,05 
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Cássia dos Coqueiros-

SP (PASSOS et al., 

2018) 

0,01 

Santa Cruz-RN (ALOISE 

et al., 2017) 
0,001 

Fator econômico 

Cássia dos Coqueiros-

SP (PASSOS et al., 

2018) 

0,01 

Porto Alegre-RS 

(ENGROFF et al., 2014) 
0,002 

Umuarama (PR) 

(CAETANO et al., 2017) 
0,006 

Não possuem o 

hábito de lavar 

as mãos 

Pelotas-RS (SANTOS et 

al., 2015) 0,0052 

Presença de 

cães 

Caxias-MA (CÂMARA et 

al., 2015) 
0,001 

Presença de 

felinos 

Caxias-MA (CÂMARA et 

al., 2015) 
0,02 

Cássia dos Coqueiros-

SP (PASSOS et al., 

2018) 

0,04 
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Santa Cruz-RN (ALOISE 

et al., 2017) 
0,01 

Umuarama-PR 

(CAETANO et al., 2017) 
0,018 

Pelotas-RS (SANTOS et 

al., 2015) 
0,0347 

Comem carne 

crua ou 

malcozida 

Caxias-MA (CÂMARA et 

al., 2015) 
0,03 

Pelotas-RS (ARAÚJO et 

al., 2018) 
0,046 

Amparo-SP 

(MONTEIRO et al., 2016) 
0,003 

Cássia dos Coqueiros-

SP (PASSOS et al., 

2018) 

0,01 

Transfusão de 

sangue 

Medianeira-PR (PAVAN 

et al., 2016) 
0,023 

Pelotas-RS (SANTOS et 

al., 2015) 
0,0690 

Ingestão de leite 

cru 

Umuarama (PR) 

(CAETANO et al., 2017) 
0,037 

Santa Cruz-RN (ALOISE 

et al., 2017) 
0,01 
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Consumo de 

água sem 

tratamento 

Imperatriz-MA (MOURA 

et al., 2019) 
0,0128 

Fonte: Autoria própria. 
 

Em relação as variáveis associadas com toxoplasmose 

verifica-se que a sororeatividade aumenta com a idade, 

indicando que com o passar dos anos, há uma maior 

probabilidade de contato com esse parasito (ENGROOF et al., 

2014; MOURA et al. 2019).  

Foi encontrado uma alta prevalência de toxoplasmose 

em pessoas com menor nível de escolaridade e esses dados 

foram associados com menor nível socioeconômico. Acredita-

se que quanto maior o nível de escolaridade, maior o 

conhecimento das formas de prevenção contra a toxoplasmose 

possibilitando menor infecção, o que indica que investimentos 

com a educação básica são fundamentais para população 

(PAVAN et al., 2016). 

Verificaram-se que a presença de animais como cães e 

gatos, estão associados a sorologia positiva. A toxoplasmose 

pode ser transmitida ao homem através ingestão de oocistos 

esporulados eliminados pelas fezes de felídeos, que podem 

contaminar a água, frutas, verduras e solos. Cães também 

podem carrear oocistos esporulados nos pelos e facilitar a 

transmissão (CÂMARA et al., 2015; TABILE et al., 2015; 

ALOISE et al., 2017). 

A associação entre a ingestão de leite cru, não 

pasteurizado e carnes cruas ou mal cozidas e a sorologia 

positiva, encontrada nos estudos, está relacionada a presença 

de cistos do parasito em tecidos de animais de corte, 
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principalmente caprinos e suínos. Taquizoítos podem ser 

encontrados em leite de animais na fase aguda da infecção 

(MONTEIRO et al., 2016; CARDOSO et al., 2018; JUNIOR et 

al., 2018). 

Portanto, esses estudos epidemiológicos identificaram 

que o desconhecimento da doença e dos seus meios de 

transmissão, associado a baixa renda, baixa escolaridade, falta 

de saneamento básico e presença de animais em casa, 

geralmente propiciam o crescimento dos índices de 

toxoplasmose nas cidades brasileiras, pois esses indivíduos 

podem se expor mais ao contato com o parasito.  

Com relação ao sexo, não há associação 

estatisticamente significativa da ocorrência de soropositividade 

e sexo, embora sugere-se que o sexo dos indivíduos pode ser 

importante em uma população que culturalmente realizam 

atividades distintas e que os mesmo se expõem em riscos 

diferentes, por isso alguns trabalhos destacam maior 

prevalência de toxoplasmose em homens do que em mulheres 

(BORGES et al., 2017; SANTOS  et al., 2019). 

Outro fator associado a infecção foi a transfusão 

sanguínea. É importante a realização de medidas para reduzir 

o risco deste tipo de transmissão, como a realização da triagem 

rotineira de doadores de sangue (MONTEIRO et al., 2016). 

 Diante do exposto, a conscientização sobre os fatores 

de risco para toxoplasmose e o acompanhamento sorológico 

durante a gestação tem grande importância na prevenção da 

toxoplasmose (CARDOSO et al., 2018). Torna-se necessário o 

estabelecimento de estratégias direcionadas à melhoria das 

condições de saneamento básico e ações voltadas à prevenção 

primária. É imprescindível a educação em saúde, com 

orientações relacionadas a higiene correta e hábitos 
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alimentares que evitem o consumo de carnes cruas ou mal 

cozidas, ovo e leite crus e o contato com fezes dos gatos.  

(NASCIMENTO; PACHECO; SOUSA, 2017; GONCALVES et 

al., 2019). Ainda, é essencial que ocorra melhoria do programa 

de diagnóstico precoce da toxoplasmose, incluindo repetições 

da sorologia para as gestantes suscetíveis, pois uma vez que a 

toxoplasmose possui o risco de acometimento fetal, pode 

causar danos extremamente graves, principalmente 

neurológicos e oculares (INAGAKI et al., 2014). 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que, no Brasil, os estudos demonstraram 

prevalência variando entre 25,3% e 88% para IgG e 6,9% para 

IgM anti-T. gondii. Quando avaliadas as características das 

amostras, constatou-se que a maioria dos estudos envolveram 

gestantes. Em relação, as técnicas imunológicas para o 

diagnóstico sorológico da toxoplasmose, a maior parte dos 

estudos utilizaram a técnica imunoenzimática ELISA. As 

variáveis epidemiológicas associadas a infecção toxoplásmica 

variam de região para região dentro do mesmo país, sendo 

identificada associação estatisticamente significativa para: 

idade acima de 30 anos, baixa escolaridade e renda, não lavar 

as mãos, ingerir carne crua ou mal cozida, leite cru, água sem 

tratamento, ter cães e gatos na residência. 

No entanto, é necessário a implementação de ações de 

educação em saúde que contribuam para reduzir a incidência 

da toxoplasmose e, consequentemente, melhorar a qualidade 

de vida da população. Além disso, deve-se ampliar a cobertura 

sorológica para gestantes no pré-natal, pois gestantes 

suscetíveis constituem um grupo de risco, e se a infecção 
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primária for adquirida durante a gravidez, podem ocorrer 

sequelas no feto. 
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RESUMO: O Brasil configura-se como um dos países que 
apresenta os maiores índices de mortalidade por câncer de 
ovário, sendo a região Nordeste uma das mais afetadas. Neste 
caso, estudos abrangendo a avaliação progressiva desta 
doença, em regiões que ainda encontram-se em estágio de 
desenvolvimento, são necessários para validar a criação de 
políticas públicas visando a sua redução. Com isso, este 
trabalho teve como objetivo avaliar a taxa de mortalidade por 
câncer de ovário (CO) na região Nordeste do Brasil, com 
possibilidades de progressão para as próximas cinco décadas. 
O estudo tratou-se de uma pesquisa ecológica do tipo temporal 
e envolveu a coleta de dados no Atlas de Mortalidade Online do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), tendo como base os 
períodos de 1988 a 2017, os estados do Nordeste e a faixa 
etária da população envolvida. A maior taxa de mortalidade foi 
registrada no estado do Pernambuco (3,48) na década de 2008 
a 2017 e a menor na Paraíba (0,54) durante o período de 1988 
a 1997. A taxa de mortalidade por câncer de ovário foi superior 
entre as mulheres com idades acima de 80 anos, independente 
da década avaliada. Ambos os estados avaliados apresentaram 
acréscimos consideráveis na taxa de mortalidade, o que 

mailto:girleidesantos.picui8@gmail.com.br


TAXA DE MORTALIDADE POR CÂNCER DE OVÁRIO NA REGIÃO NORDESTE DO 

BRASIL 

1085 
 

representa um alerta para medidas capazes de reverter o 
quadro. 
Palavras-chave:Neoplasia. Progressão. Taxa de mortalidade. 
INTRODUÇÃO 

 

O Brasil configura-se como um dos países que apresenta 

os maiores índices de transformações demográficas e 

epidemiológicas, sendo o câncer o segundo maior causador de 

morte no país, ficando atrás apenas das doenças cardíacas e 

cerebrovasculares e configura-se como a sétima causa de 

morte relacionada ao câncer em mulheres, representando cerca 

de 5% das neoplasias malignas em mulheres (BARBOSA, 

2015). 

A sobrevida global por CO é de apenas 30-40% em cinco 

anos, isso em decorrência do diagnostico dessa neoplasia ser 

confirmado apenas em estágio tardio, não apresentando 

perspectiva de cura e tratamento, apenas baseado em 

quimioterapia, porém consistindo em métodos parcialmente 

efetivos e, dessa forma, os pacientes podem evoluir para 

quadros de óbitos durante o tratamento (BARBOSA,2015). 

Dentre as regiões brasileiras, o Nordeste é a que 

apresenta os maiores índices de incrementos nas taxas de 

mortalidade por CO, em decorrência da falta de investimento e 

políticas públicas que minimizem os fatores de riscos (MEIRA 

et al., 2019). 

Conforme afirmações detalhadas por Derchain et al. 

(2009), a incidência de CO costuma ser superior em mulheres 

com idades acima de 50 anos, devido à maior suscetibilidade 

destas em relação às demais. Além disso, nas últimas décadas, 

têm sido observados incrementos significativos na expectativa 

de vida da população, em decorrência do avanço tecnológico, 
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principalmente em termos de medicina, influenciando 

diretamente no exposto acima.  

Neste caso, a etiologia do câncer pode ser definida como 

um distúrbio genético, causada pelo crescimento anormal de 

células, sendo este, tido como maligno, podendo inclusive 

invadir tecidos e órgãos adjacentes (INCA, 2019).  

Dentre os principais tipos de neoplasias ginecológicas, o 

câncer de ovário (CO) é caracterizado como um dos mais letais, 

devido ser assintomático, e estar relacionado com o diagnóstico 

tardio e a diminuição da taxa de sobrevida (DERCHAIN et al., 

2009).  

Das circunstâncias as quais estão ligadas esta neoplasia, 

pode-se citar os casos de mulheres com síndrome hereditária, 

em que a maioria dos registros são decorrentes de mutações 

nos genes BRCA1 e BRCA2, além de outras que também 

podem interferir no aumento do risco como a endometriose, 

mulheres nulípara e fatores relacionados aos hábitos 

alimentares e ao estilo de vida (DERCHAIN et al., 2009).  

Quando detectado em estágios iniciais, o câncer pode ser 

tratado através de cirurgias, seguido de quimioterapia 

adjuvante. Porém, devido o diagnóstico tardio, a perspectiva de 

cura diminui, havendo a necessidade de outras medidas, sendo 

a cirurgia citorredutora a primeira abordagem terapêutica e, 

quando possível, associada à quimioterapia (SÁNCHEZetal., 

2017). 

Esta neoplasia pode ser classificada ainda em três 

grupos de tumores com incidência, fatores de risco e quadros 

clínicos distintos: Os tumores epiteliais, que representam cerca 

de 90% dos casos, ocorrem em dois terços das vezes em 

mulheres acima dos 50 anos, têm evolução rápida e o 

diagnóstico é tardio (FEBRASGO, 2010). 
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 Na quase totalidade dos casos, os tumores da célula 

germinativa representam cerca de 5%, são mais comuns em 

mulheres jovens, e apresentam altas taxas de cura quando 

tratados convenientemente, os tumores de cordões sexuais e 

estroma com cerca de 5% dos casos. Neste grupo o mais 

frequente é o tumor da célula da granulosa, que tem como 

principal característica o comportamento incerto quanto ao 

prognóstico e recidivas tardias. Tem taxas de cura ao redor de 

90% (FEBRASGO, 2010). 

Dentre os fatores de risco, destacam-se: Idade, pois a 

incidência de carcinoma epitelial de ovário aumenta com o 

avanço da idade, tendo diagnostico dificultado em mulheres 

com menos de 40 anos. Fatores reprodutivos e hormonais 

também podem aumentar a susceptibilidade para contração do 

CO, além do histórico familiar, associado a fatores genéticos e 

também a obesidade (FEBRASCO, 2010). 

 Sendo assim, este estudo teve por objetivo avaliar a taxa 

da mortalidade por câncer de ovário na região Nordeste do 

Brasil, durante o período de 1988 a 2017, com possibilidade de 

projeção para as próximas cinco décadas.  

Os fatores de risco e proteção no processo de 

carcinogênese  do câncer de ovário depende do seu tipo 

histológico , sendo os três tipos histológicos mais incidentes são 

o câncer epitelial do ovário, câncer de células germinativas e os 

tumores de células do cordão estromal sexual, porém o epitelial 

destaca-se como o responsável por 90% de registros de casos 

novos, apresentando uma incidência elevada a partir dos 40 

anos de idade (MEIRA et al., 2019). 
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METODOLOGIA  

 

Este estudo tratou-se de uma abordagem ecológica do 

tipo temporal, realizado a partir de um levantamento de dados 

sobre a taxa de mortalidade por câncer de ovário em mulheres, 

objetivando avaliar o comportamento desta neoplasia na região 

Nordeste do Brasil, utilizando-se abordagem quantitativa para 

estimar a projeção para as próximas cinco décadas. 

Os dados foram obtidos no Altas de Mortalidade por 

Câncer - INCA (Instituto Nacional de Câncer), abrangendo o 

período 1988 a 2017, sendo analisados por região, estado, 

décadas e faixa etária.  

Os resultados obtidos foram tratados em tabelas e 

gráficos, sendo ajustado uma média para realização de 

possíveis cálculos para estimativa do número de óbitos para as 

próximas décadas (2018 a 2067). Os valores obtidos foram 

calculados por taxa ajustada por anos, segundo localidade, 

envolvendo um total de 100 mil mulheres (INCA, 2019). 

O cálculo da taxa de progressão foi realizado por meio 

de uma subtração com os valores da taxa ajustada da penúltima 

década com a primeira década, logo após foi realizado uma 

soma com o valor obtido a partir da subtração da última década 

com a penúltima e com o valor obtido realizou-se uma divisão 

desse valor por dois (Equação 1). Além disso, o valor que foi 

obtido, multiplica pela última década e como resultado obteve-

se a progressão da taxa de mortalidade da década seguinte.  

Equação 1 

 

 

 

Em que: 

TP = (TA1998-2007 – TA1988-1997) + (TA2008-2017 – TA1998-2007) 

2 
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TP – Taxa de progressão 

TA – Taxa ajustada 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme observado na figura 1, a taxa de mortalidade 

por CO para a região Nordeste, durante o período de 1998-2007 

foi de 1,59, inferior em 41,5% aos observados entre os anos de 

2008-2017 (2,72).  

Barbosa (2015) em sua pesquisa mostrou que para as 

região Nordeste e Norte, haverá incrementos nas taxas de 

mortalidade por cânceres até o ano de 2030 para ambos os 

sexos, o que explica a correlação com os dados aos quais foram 

obtidos neste presente trabalho, já para a  região do Sul, 

Sudeste e Centro Oeste, espera-se um redução significativa 

nas taxas de mortalidade ao longo das décadas as quais foram 

realizada a presente progressão dos seus dados.  
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Figura 1. Taxa de mortalidade ajustada (100 mil mulheres)por 
câncer de ovário na região do Nordeste durante os anos de 
1988 a 2017. 

 

Fonte: INCA (2019) 

O mesmo comportamento foi observado quando se 

estimou a progressão para as cinco décadas, com tendência de 

acréscimo a cada período estudado, conforme observado na 

figura 2. Os valores médios oscilaram de 1 (1988-1997) a 33,26 

(2058-2067), utilizando a média de progressão dos últimos 

anos. 

As mudanças nos hábitos que estão ligados a fatores 

reprodutivos, como também o envelhecimento da população 

correlacionado ao acesso às políticas de saúde sexual e 

reprodutiva ocorrem de maneira diferentes nas regiões do 

Brasil, como também apresenta uma certa descontinuidade no 

tempo, sugerindo a necessidade de implementação de modelos 

que se adaptem as condições apresentadas, com o intuito de 

obter uma boa capacidade preditiva (MEIRA et al., 2019). 
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Na região do Norte e Sudeste não foram observados 

efeitos de períodos significativos, diferente dos dados obtidos 

nas regiões do Centro Oeste e Nordeste, tendo em vista que 

apresentaram um risco positivo durante os anos de 2010 a 

2014, a região Sul, por sua vez, apresentou um aumento de 

risco de morte a partir do período de 1995-1999, o que torna 

preocupante tendo em vista que a cada vez que os dados se 

atualizam os índices de mortalidade por câncer de ovário 

aumenta significativamente (MEIRA et al., 2019). 

O risco de ter a neoplasia de ovário aumentou de 1970 

para 2006, porém era esperado que esses dados 

apresentassem uma redução, tendo em vista que a partir da 

década de 1960 houve uma rápida disseminação de 

anovulatórios hormonais, e os mesmos possuem dado efeito 

protetor comprovado (DERCHAIN et al., 2009). De acordo com 

os dados que foram coletados os resultados convergiram com 

os apresentados por Derchain et al. (2009), tendo em vista que 

mesmo com o aumento e diversidades dos anovulatórios 

hormonais, a tendência de acordo com a progressão é um 

aumento nas taxas de mortalidade por CO, sendo contraditório 

aos benefícios destes relacionados a prevenção. 

É importante ressaltar que de acordo com os dados 

apresentados, e levando em consideração a média obtida no 

ano de 2017 (2,72), haverá uma tendência desordenada no 

aumento de mulheres afetadas por essa doença.Barbosa 

(2015), também relatou um aumento na taxa de mortalidade 

para as neoplasias de vulva e vagina, até o ano de 2030.  
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Figura 2. Taxa de mortalidade na região Nordeste do Brasil, 
com uma progressão de mortalidade para as próximas 
décadas.  

 
Fonte: INCA (2019) 

 

Barbosa (2015), em um de seus estudos, evidenciou 

aumentos significativos para a taxa de mortalidade por câncer 

de ovário, pênis e testículos, para as próximas décadas, 

corroborando com os observados neste estudo. 

Tendo em vista os possíveis valores que foram traçados 

para os próximos anos, faz-se necessário medidas serem 

tomadas para reverter o quadro, como investimentos em 

políticas públicas, para que seja possível um acesso de melhor 

qualidade no âmbito de saúde pública primária, a fim de tornar 

possível um diagnóstico precoce, evitando complicações mais 

graves, além de tratamentos eficazes, mudanças no estilo de 

vida, ampliação do acesso aos serviços de saúde e 

investimentos em pesquisas para desenvolvimento de 
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diagnósticos mais eficazes, pois a carência de estudos voltadas 

para essa temática têm sido uma das causas corroborativas nos 

incrementos nas taxas de mortalidade registradas. 

Os fatores relacionados ao aumento nas taxas de 

mortalidade por CO para os próximos anos estão fortemente 

relacionadas as mudanças sociais e demográficas que estão 

ocorrendo principalmente, nos países de baixa e média renda 

(BARBOSA,2015).  

Aliado as discussões supracitadas, foi possível observar 

um incremento com a avaliação feita com os períodos anuais, 

tendo em vista que os valores apresentam um padrão de 

tendência de aumento para as décadas em que foram traçadas 

a progressão, da mesma forma que a região Nordeste estará 

entre as localidades com maiores taxas de mortalidade.  

Para esta pesquisa, e conforme os dados apresentados 

na tabela 1, verificou-se que independente de federação 

estudada, os índices de mortalidade por câncer de ovário 

apresentaram tendência de aumento com o decorrer dos anos.  

Para a década de 2008-2017, os maiores valores foram 

observados para os Estados de Pernambuco (3,48) e Ceará 

(3,08) e menores para Maranhão (2,12) e Alagoas (2,19). Já 

para as décadas estudadas, a Paraíba foi a que apresentou os 

maiores incrementos, com 316,66% entre as décadas 1988-

1997 a 2008-2017, ocupando a primeira posição do ranking, 

seguido do Maranhão (259,32%); Piauí (242,68%); Ceará 

(234,78%); Alagoas (192%); Rio Grande do Norte (186,5%); 

Sergipe (146,28%); Pernambuco (140%) e Bahia (114,03%).  

É importante salientar que a falta de acesso aos serviços 

de atenção oncológicas, a efetividade da implementação de 

políticas e o acesso as informações relacionadas à essa 

temática são elementos que estão atreladas aos dados de 
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mortalidade apresentados nos respectivos estados(MEIRA 

etal., 2019). 

O diagnóstico representa uma das principais 

dificuldades, embora nas ultimas décadas tenha sido 

desenvolvido regimes terapêuticos capazes de controlar melhor 

esta neoplasia, porém testes capazes de detectar 

precocemente esta doença não estão disponíveis ainda, porém 

com relação a prevenção primária tem sido bastante relevante 

o uso de contraceptivos orais, em relação a prevenção 

secundária percebe-se uma dificuldade tendo em vista que não 

se conhece bem a historia natural desse câncer, tornando-se 

necessário que os médicos fiquem alertas para os possíveis 

sintomas apresentados, como os sintomas abdominais 

inespecificios em mulheres acima de 50 anos  (DERCHAIN et 

al., 2009).   

A taxa de mortalidade apresenta uma tendência de 

aumento, em que esses dados tendem a continuar seguindo 

esse padrão para as próximas décadas, principalmente em 

locais menos desenvolvidos, pois a falta de métodos eficientes 

para um diagnostico inicial dificultam a perspectiva de cura e 

aumenta a probabilidade de morte (BARBOSA,2015). 

 De acordo com Barbosa(2015) o padrão de aumento na 

série histórica de mortalidade por câncer de acordo com as 

projeções realizadas, foram observadas nas regiões do Norte e 

Nordeste, o padrão de redução nas regiões Sudeste e Sul, 

sendo estes, as localidades mais desenvolvidas, e o padrão de 

estabilidade ficou registrado para o Centro Oeste.  
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Tabela 1. Taxa de mortalidade ajustada (100 mil mulheres) na 
região do Nordeste observada pelos seus respectivos estados 
durante os anos de 1988 a 2017. 

Fonte: INCA (2019) 

 

Ao analisar a taxa de mortalidade na região do Nordeste 

(Figura 3), elevando em consideração a faixa etária da 

população, foi possível averiguar um aumento expressivo, 

sendo a população idosa a mais afetada, com taxa de 

mortalidade ajustada de 7,27(80 anos) para cada 100 mil 

mulheres. Nessa década, com exceção das faixas de 0 a 4 e 5 

a 9, todas às demais avaliadas apresentaram indícios de CO.  

As taxas de mortalidade apresentam aumento 

progressivo com o avançar da idade em todas as regiões. Os 

resultados podem ser associados  com a polarização regional 

que marca as transições epidemiológica que vem ocorrendo no 

Brasil, que por sua vez se relaciona com a diferença na 

velocidade que a dinâmica demográfica se estabelece nas 

regiões, com as disparidades importantes no acesso aos 

serviços de saúde de atenção oncológica (MEIRA et.al. 2019). 

 Décadas 

Estados 1988-1997 1998-2007 2008-2017 

Alagoas  0,75 1,08 2,19 

Bahia 1,14 1,58 2,44 

Ceará 0,92 1,83 3,08 

Maranhão 0,59 0,97 2,12 

Paraíba 0,54 1,02 2,25 

Pernambuco 1,45 2,16 3,48 

Piauí 0,82 1,39 2,81 

Rio Grande do 

Norte 0,89 1,54 2,55 

Sergipe 1,21 2,05 2,98 
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O aumento da mortalidade com o avançar da idade, 

tornou-se um resultado esperado, tendo em vista que o CO 

trata-se de uma doença crônica que normalmente tende-se a 

apresentar seus sinais e sintomas evidentes, após  longos 

períodos de exposição com os fatores de riscos, além disso as 

mulheres idosas podem apresentar algumas condições clinicas 

desfavoráveis, o que irá aumentar o risco de complicações 

durante o período de tratamento oncológico, logo a taxa de 

sobrevida apresenta-se reduzida, em decorrência da grande 

proporção serem diagnosticadas em estágios avançados 

(MEIRA et.al. 2019). 

 
Figura 3. Taxa de mortalidade ajustada (100 mil mulheres) por 
CO na região do Nordeste levando em consideração a idade na 
década de 1988 a 1997. 

Fonte: INCA (2019) 
 

O mesmo foi observado para a década de 1998 a 2007, 

em que foi verificado maiores valores entre mulheres que 

apresentavam idades mais avançadas, com valores médios de 

10,36.Valores próximos foram também observados entre as 
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faixas etárias de 70 a 79 (10,15) e 80 anos ou mais (10,36), com 

acréscimo de 2,06% com relação as idades citadas 

anteriormente. 

Os menores valores foram observados entre a faixa 

etária de 5 a 9 anos, com valor médio de 0,01. Para a faixa de 

0 a 4 anos não observou-se registro de mortalidade. 

É importante salientar sobre a relação entre fatores 

reprodutivos e qual a relação como CO, foi comprovada em 

estudos observacionais em nível individual (MEIRA et.al. 2019). 

Com o avançar das décadas e as melhorias e 

disponibilização de métodos que possibilitam a mulher a 

apresentarem uma maior autonomia sobre si, permitiu que 

houvesse uma redução na quantidade de filhos por cada 

mulher, logo diminuem o período que estas, passam em 

anovulação, consequentemente diminuem a proteção sobre o 

epitélio ovariano a processos carcinogênicos. 
 

Figura 4. Taxa de mortalidade ajustada (100 mil mulheres) por 
CO na região do Nordeste levando em consideração a idade, 
na década de 1998 a 2007. 

 
Fonte: INCA (2019) 
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Durante o período de 2008-2017, percebeu-se um 

comportamento similaràs décadas anteriores, pois a taxa de 

mortalidade não apresentou redução com o aumento da faixa 

etária.  

A maior taxa de mortalidade foi observada para as 

mulheres de 80 anos ou mais (17,80). Houve um acréscimo de 

483,60% entre a idade de 40 a 80 anos. 

O aumento da exposição aos fatores de riscos, ao 

mesmo tempo a redução da exposição aos agentes infecciosos 

associados a certos cânceres devidos as melhores na situação 

socioeconômica, como também o acesso aos serviços de 

saúde, trouxe junto a tudo isso, um fenômeno classificado como 

transição do câncer (MEIRA et al., 2019). 

No Brasil, no ano de 2018, 6150 novos casos de CO 

foram estimados em todo o país. Por ser considerado um dos 

tipos de neoplasias raras, consiste em apresentar poucos 

estudos relacionados a temática, impossibilitando desta forma, 

diagnósticos ou medidas eficazes na atuação para prevenção 

e/ou tratamento do CO(MEIRA et al., 2019). 

Ao observar a taxa de mortalidade, considerando a faixa 

etária estudada, verificou-se que os maiores valores foram 

obtidos entre aquelas mulheres que apresentaram idade 

mínima de 40 anos, justificado pelo perfil epidemiológico típico 

das mulheres acometidas por CO, pois normalmente o 

diagnóstico é tardio, impossibilitando o tratamento eficaz, tendo 

em vista que a idade média de diagnóstico se aproxima dos 63 

anos, fase esta, que a mulher se encontra no período pós-

menopausa (SÁNCHEZ et al., 2017). 
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Figura 5. Taxa de mortalidade ajustada (100 mil mulheres) por 
CO na região do Nordeste levando em consideração a idade, 
na década de 2008 a 2017. 

 
Fonte: INCA (2019) 

 

CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa com dados quantitativos permitiu-

se inferir, que a taxa de mortalidade por câncer de ovário foi 

superior entre as mulheres com idades acima de 80 anos, 

independente de década avaliada. 

Ambos os estados avaliados apresentaram incrementos 

significativos na taxa de mortalidade, conforme avanços dos 

períodos anuais, com maiores taxas observadas para o Estado 

de Pernambuco e menores para o Maranhão. 

A avaliação da progressão permitiu avaliar o quadro 

emblemático do CO na região Nordeste do Brasil, alertando 

para as medidas de urgência que precisam ser tomadas pelos 

órgãos responsáveis, pois a ineficácia destas ações 

contruibuem diretamente para o aumento dos dados 
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apresentados, não apenas na região do Nordeste, mas para o 

país. Do contrário, os índices de mortalidade serão 

evidenciados em maiores proporções para as próximas 

décadas. 

Os dados obtidos servem como instrumento para que 

sejam realizados medidas de interevnções urgentemente, pois 

os dados tornam-se preocupantes a cada década, tendo em 

vista a letalidade da doença ser alta, logo intervenções do tipo 

monitoramento do estado de saúde das populações 

principalmente as pessoas de maior susceptibilidade de 

apresentar alterações celulares capazes de tornar-se uma 

neoplasia de ovário, identificação de grupos de risco, 

principalmente pessoas de idade avançada, planejamento e 

implementações de políticas públicas, permitindo uma 

reestruturação dos modelos de saúde implementado e 

possibilitando reverter o quadro atual e os valores traçados para 

o futuro. 
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RESUMO: Aproximadamente um por cento dos pacientes 
acometidos pelo bacilo da tuberculose apresentarão a forma 
nervosa, sendo a meningite tuberculosa a apresentação clínica 
mais comum. O tempo médio de tratamento é elevado, 
necessitando de uma abordagem intensiva, hospitalar, com a 
hospitalização do paciente. O objetivo deste estudo foi 
descrever o perfil de morbimortalidade hospitalar por 
Tuberculose do Sistema Nervoso nas macrorregiões brasileiras 
entre 2010 e 2014. Trata-se de um estudo Epidemiológico, do 
tipo Ecológico, descritivo, transversal, exploratório, de 
abordagem quantitatitiva. Utilizaram-se dados secundários 
coletados a partir do Sistema de Informações Hospitalares do 
Sistema Único de Saúde (SIH/SUS); e analisados sob 
estatística descritiva no software Microsoft Excel 2013. Em 
cinco anos o Brasil teve 975 internamentos por Tuberculose do 
Sistema Nervoso, com uma variação percentual de 26,29% na 
série. Houve um aumento na taxa de internações por 100.000 
habitantes de 18,77%. A média de permanência hospitalar, no 
Brasil, por esta condição foi 16,28 dias. A taxa de mortalidade 
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hospitalar média, no Brasil, foi 10,12 óbitos para cada 100 
internamentos, com um aumento de 15,75% na série 
considerada. Com base nos resultados, confirmou-se a 
hipótese levantada neste estudo: no período analisado houve 
aumento no impacto desta doença na quantidade de 
hospitalizações, média de permanência hospitalar e taxa de 
mortalidade. 
Palavras-chave: Tuberculose do Sistema Nervoso Central. 

Hospitalização. Perfil de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

Em aproximadamente 1,0% dos pacientes com infecção 

pelo bacilo da tuberculose desenvolve-se o acometimento do 

sistema nervoso. As manifestações e processos patológicos 

variam entre abcessos, inflamação das meninges, tuberculoma, 

e outras manifestações (CHANGAL; RAINA, 2014). 

A meningite tuberculosa é a forma mais comum da 

tuberculose do sistema nervoso central e é considerada a mais 

difícil de ser tratada. Hidrocefalia, tuberculoma, aracnoidite 

também compõem o espectro fisiopatológico. O tratatamento 

ainda é controverso quanto à associação de anti-inflamatórios 

esteroidais aos quimioterápicos (TANDON, 2018). 

A meningite tuberculosa costuma concentrar seus casos 

em crianças menores de um ano de idade. Febre, dor de 

cabeça, vômito, alteração do nível de consciência constituem-

se os sinais e sintomas mais comuns. As crianças também são 

mais propensas a apresentar síndrome convulsiva (CHANGAL; 

RAINA, 2014). 

Além destas apresentações, em áreas endêmicas de 

tuberculose é necessário manter o alto grau de suspeição 

clínica em virtude da capacidade da forma nervosa de 

mimetizar tumores cerebrais, com a ressonância nuclear 
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magnética portando-se como instrumento valioso no 

diagnóstico radiológico diferencial (ALGAHTANI et al., 2014). 

Justifica-se este estudo em face do caráter de doença 

negligenciada da tuberculose, sua alta incidência e caráter 

endêmico, no Brasil. Além destas peculiaridades que traduzem 

o impacto desta morbidade no Sistema Único de Saúde, os 

neurologistas, especialistas que podem atuar de forma incisiva 

no diagnóstico precoce da tuberculose do sistema nervoso, 

representam 1,3% dos médicos especialistas no país e estão 

concentrados, 53,4%, na região Sordeste, uma distribuição 

muito desigual ao longo do território (SCHEFFER et al., 2018). 

Como pergunta de partida para a presente investigação 

adotou-se: como se comportou o perfil de morbimortalidade 

hospitalar por tuberculose do sistema nervoso no Brasil entre 

2010 e 2014? A hipótese levantada é de que no período 

levantado houve aumento no impacto desta doença na 

quantidade de hospitalizações, média de permanência 

hospitalar e taxa de mortalidade. O objetivo geral deste estudo 

foi descrever o perfil de morbimortalidade hospitalar por 

tuberculose do sistema nervoso nas macrorregiões brasileiras 

entre 2010 e 2014. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo ecológico, 

descritivo, transversal, exploratório, de abordagem 

quantitatitiva. A inclusão dos dados deste estudo compreendeu 

o período entre os anos de 2010 a 2014. Esta delimitação 

temporal se deu em face destes serem os últimos cinco anos 

no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 

Saúde (SIH/SUS) com as informações já condensadas. A partir 
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de janeiro de 2015, os dados da plataforma encontravam-se 

sujeitos à retificação. 

O fenômeno base analisado nesta pesquisa é a 

hospitalização, que subsidia o Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) por meio 

da Autorização de Internação Hospitalar (AIH). O SIH é 

desenvolvido e hospedado pelo Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS) (http://datasus.saude.gov.br). 

Constituiram-se como população e amostra deste 

estudo, respectivamente, os habitantes brasileiros na cinco 

macrorregiões e os pacientes hospitalizados por tuberculose do 

sistema nervoso. Em 2014, a população brasileira foi estimada 

em 202.768.562 pessoas, 17.231.027 no Norte, 56.186.190 no 

Nordeste, 85.115.623 no Sudeste, 29.016.114 no Sul e 

15.219.608 no Centro-Oeste (IBGE, 2014). 

Os internamentos foram sumarizados a partir das cinco 

macrorregiões, com vistas a reduzir os prováveis vieses dos 

dados e varações individuais a partir da análise destes grandes 

agregados populacionais. No portal do SIH optou-se por 

analisar os dados com a origem sendo categorizada pelo local 

de residência do paciente, em detrimento do local de 

internamento. Esta escolha se deu em virtude de tratar-se de 

um estudo de uma doença infecciosa e que o desfecho clínico 

é a hospitalização. Assim, o local de origem do paciente é mais 

fidedigno para apontar uma concentração de casos. 

As variáveis analisadas foram a quantidade de 

hospitalizações, local de origem, sexo, cor/raça, faixa etária, 

taxa proporcional de hospitalizações por 100.000 habitantes, 

taxa de mortalidade hospitalar, tempo médio de permanência 

hospitalar, caráter da hospitalização e regime de atendimento. 

Sexo, faixa etária, caráter da hospitalização, regime de 
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atendimento foram analisados tanto pela morbidade hospitalar 

quanto pela mortalidade. 

A taxa proporcional de hospitalizações por 100.000 

habitantes foi calculada a partir do quociente entre o número de 

internamentos e a população residente naquela macrorregião. 

Obteve-se a população residente a apartir da seção de 

informações sociodemográficas do DATASUS. Já a média de 

permanência hospitalar é calculada com o quociente entre 

soma das permanências hospitalares dos pacientes, em dias, 

pelo total de internamentos. 

Coletaram-se os dados concernentes à pesquisa no 

Sistema de Informações Hospitalares a partir do software 

eletrônico Tab para Windows, disponível no portal do 

DATASUS. Em sequência, os dados condensados foram 

tranpostados para o Microsoft Office Excel 2013 ® para 

desenvolvimento dos cálculos estatísticos. 

Utilizou-se estatística descritiva com o uso da média 

(medida de tendência central), desvio central (medida de 

dispersão), variação percentual (quociente entre a diferença 

entre os valores final e inicial de uma série, pelo valor inicial) e 

coeficiente de variação (quociente entre o desvio padrão e a 

média) para dados em séries temporais. Variáveis dicotômicas 

foram analisadas com números proporcionais, a partir da 

divisão entre o maior e o menor valor. Também utilizou-se 

frequência relativa para apresentação dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Em cinco anos, o Brasil teve 975 internamentos por 

tuberculose do sistema nervoso. Sudeste e Centro-oeste 

apresentaram, respectivamente, maior (87,4) e menor média 
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(9,8). A grande variação percentual do Centro-Oeste (-76,47%) 

fez os dados desta região apresentarem a amostra menos 

coesa, mesmo com a menor média (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição dos Internamentos por Tuberculose do 

Sistema Nervoso nas macrorregiões – Brasil – 2010-2014. 

Ano 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

2010 25 21 84 28 17 175 

2011 19 25 96 33 3 176 

2012 17 33 94 49 11 204 

2013 21 51 70 43 14 199 

2014 22 54 93 48 4 221 

Total 104 184 437 201 49 975 

Média 20,80 36,80 87,40 40,20 9,80 195,00 

DP 3,03 15,01 10,76 9,31 6,14 19,58 

VP -12,00 157,14 10,71 71,43 -76,47 26,29 

CV 0,15 0,41 0,12 0,23 0,63 0,10 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

DP: Desvio Padrão. VP: Variação Percentual. CV: Coeficiente de Variação. 

 

 A detecção e tratamento da meningoencefalite 

tuberculosa mostra-se como um indicador sensível, pois existe 

estreita relação com a incidência de casos de tuberculose 

pulmonar na população adulta (OLIVEIRA; MAKSSOUDIAN, 

2018). 

 As regiões Sul e Norte apresentaram as maiores taxas 

médias de internações proporcionais. No cenário geral, houve 

aumento de 18,77% na taxa de internações brasileiras. Nas 

macrorregiões Norte e Centro-Oeste tiveram reduções nas 

taxas (Tabela 2). 
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 Na Arábia Saudita, onde há um percentual superior de 

formas extra-pulmonares da tuberculose em relação à média 

global, os casos do sistema nervosos central aparecem como 

primeiro ou segundo sítio mais comum, dependendo do estudo 

realizado (VARGHESE; AL-HAJOJ, 2015). 

 

Tabela 2. Taxa de Internamentos proporcionais por 

Tuberculose do Sistema Nervoso, por 100.000 habitantes, nas 

macrorregiões – Brasil – 2010-2014. 

Ano 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

2010 0,16 0,04 0,10 0,10 0,12 0,09 

2011 0,12 0,05 0,12 0,12 0,02 0,09 

2012 0,10 0,06 0,12 0,18 0,08 0,11 

2013 0,12 0,09 0,08 0,15 0,09 0,10 

2014 0,13 0,10 0,11 0,17 0,03 0,11 

Média 0,13 0,07 0,11 0,14 0,07 0,10 

DP 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 0,01 

VP -19,12 142,92 4,52 61,79 -78,28 18,77 

CV 0,16 0,38 0,13 0,22 0,64 0,08 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

DP: Desvio Padrão. VP: Variação Percentual. CV: Coeficiente de Variação. 

 

 No geral, há uma concentração das internações no sexo 

masculino (n = 611) que se repete nas macrorregiões. A maior 

disparidade é vista no Centro-Oeste, onde ocorreram 5,13 

casos de homens para cada mulher (Tabela 3). 

 Os pacientes de cor branca (n = 337) e parda (n = 315) 

foram a maioria, com 251 internações sem o registro desta 

informação. No Norte e Nordeste as internações foram mais 

prevalentes nos indivíduos de cor parda. 
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 Apenas no Sul os internamentos foram mais comuns no 

setor privado que no público. A maior diferença entre ambos se 

deu no Norte, com 51 casos públicos para cada privado. No 

cenário geral, são 3,45 casos para um, 

 No Centro-Oeste não houve internações no regime eletivo. 

Em todas as regiões este foi o regime predominante, com a 

maior diferença no Sul (14,46:1). No Brasil, aproximadamente 

sete pacientes foram atendidos neste regime para cada eletivo. 

 Os adultos concentraram o maior número de casos, com as 

faixas etárias entre 30 e 39 anos, 40-49 e 20-29 com, 

respectivamente, 223, 206 e 140. Nos extremos, pacientes 

menores de um ano e maiores de 80, foram registrados os 

menores valores. 

 

Tabela 3. Internamentos por Tuberculose do Sistema Nervoso 

distribuidos por características sociodemográficas – Brasil – 

2010-2014. 

Variável 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

Total 104 184 437 201 49 975 

Sexo 

Masculino 67 111 265 127 41 611 

Feminino 37 73 172 74 8 364 

M:F 1,81 1,52 1,54 1,72 5,13 1,68 

Cor/raça 

Branca 4 15 167 148 3 337 

Preta 1 6 37 11 0 55 

Parda 64 106 117 14 14 315 

Amarela 1 2 3 2 0 8 

Indígena 0 0 1 0 8 9 

Sem informação 34 55 112 26 24 251 
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Regime 

Público 102 175 363 88 28 756 

Privado 2 9 74 113 21 219 

Pub:Pri 51,00 19,44 4,91 0,78 1,33 3,45 

Caráter do atendimento 

Eletivo 25 25 56 13 0 119 

Urgência 79 159 381 188 49 856 

U:E 3,16 6,36 6,80 14,46 # 7,19 

Faixa Etária (anos) 

< 1 3 3 6 2 3 17 

1 a 4 8 6 28 3 1 46 

5 a 9 2 5 12 9 1 29 

10 a 14 4 8 12 3 0 27 

15 a 19 7 16 15 6 1 45 

20 a 29 24 23 59 27 7 140 

30 a 39 18 45 105 44 11 223 

40 a 49 13 38 95 49 11 206 

50 a 59 12 16 58 27 8 121 

60 a 69 10 20 30 16 5 81 

70 a 79 3 1 12 12 1 29 

80 e mais 0 3 5 3 0 11 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

#: Dado inexistente pela impossibilidade matemática de divisão por zero. 

 

 Entre as crianças, a chance maior de desenvolver a 

forma nervosa da tuberculose extra-pulmonar é maior nas com  

idade inferior a cinco anos. Nos países desenvolvidos, 

encontra-se correlação positiva para um dos pais com origem 

em países subdesenvolvidos (DUQUE-SILVA et al., 2016). A 

tuberculose extrapulmonar é observada com mais frequência e 

ocasiona complicações com uma taxa mais alta em crianças 
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que em adultos, pois o risco de disseminação do 

linfoematogênio é maior (KABA et al., 2019). 

 Os pacientes jovens também possuem considerável 

mortalidade e morbidade, sobretudo os que vivem na zona 

rural, tendo simultaneamente um percentual elevado de casos 

soronegativos (CHANDRA et al., 2017). 

 Apenas a região Sul apresentou média de permanência 

hospitalar inferior à brasileira. Nordeste e Sudeste 

apresentaram a maior média de permanência (17,4), enquanto 

o Sul teve 13,0 dias em média de permanência do paciente na 

instituição. A média nacional vem aumentando, com um 

incremento superior a 16% no período analisado, e apenas Sul 

(-12,5%) e Centro-Oeste (-26,17%) reduziram o período de 

seus pacientes institucionalizados (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Média de permanência hospitalar, em dias, por 

Tuberculose do Sistema Nervoso distribuida pelas 

macrorregiões – Brasil – 2010-2014. 

Ano 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

2010 17,7 17,2 14,4 16,0 14,9 15,5 

2011 17,0 15,6 18,4 12,5 26,3 16,9 

2012 13,6 19,8 18,3 10,0 17,2 16,1 

2013 13,1 14,0 17,8 12,5 13,5 14,9 

2014 22,0 20,4 18,1 14,0 11,0 18,0 

Total 16,9 17,5 17,5 12,7 15,4 16,3 

Média 16,68 17,40 17,40 13,00 16,58 16,28 

DP 3,60 2,72 1,69 2,21 5,88 1,21 

VP 24,29 18,60 25,69 -12,50 -26,17 16,13 

CV 0,22 0,16 0,10 0,17 0,35 0,07 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 
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DP: Desvio Padrão. VP: Variação Percentual. 

 

 Um fenômeno recente que pode ser associado a alta na 

permanência hospitalar deve-se ao fato de que há um aumento 

no número de casos de acometimento da medula espinhal em 

detrimento do encéfalo. Também vem se reportando o aumento 

da resistência farmacológica, seja primária ou secundária 

(MURALIDHARAN; NAIR; RAJSHEKHAR, 2019). 

 As mulheres permanecem mais tempo 

institucionalizadas que os homens – 17,3 versus 15,4 – no 

cenário geral; o Centro-Oeste é a exceção com média de 

permanência maior entre os homens (Tabela 5). 

 Os pacientes de cor negra apresentaram a menor 

permanência entre as classes analisadas, seguidos pelos 

indígenas (20,4) no cenário nacional. As amplitudes nas 

macrorregiões estão associadas com a etnia indígena: a 

mínima (1,0) se deu no Sudeste, enquanto a máxima (22,9) no 

Centro-Oeste. 

 Nacionalmente, os pacientes do setor público 

permanecem mais tempo institucionalizados. Nas 

macrorregiões, a menor permanência se deu no regime privado 

no Sudeste, e a maior, também no setor privado, no Nordeste. 

 Paradoxalmente, os pacientes admitidos em regime de 

urgência, embora maioria, não apresentaram diferença 

significativa de permanência em comparação aos eletivos. No 

Sudeste e Sul os atendimentos eletivos tiveram permanência 

maior. 

 As faixas etárias com mais internações no cenário 

nacional – 30-39, 40-49 e 20-29 anos – apresentam, 

respectivamente, 17,2, 16,0 e 15,0 dias de permanência 

hospitalar média.  
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Tabela 5. Distribuição da média de permanência hospitalar, em 

dias, por Tuberculose do Sistema Nervoso por características 

sociodemográficas – Brasil – 2010-2014. 

Variável 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

Total 16,9 17,5 17,5 12,7 15,4 16,3 

Sexo 

Masculino 16,6 16,5 16,7 12,5 15,7 15,7 

Feminino 17,5 19,0 18,6 13,2 14,0 17,3 

Cor/raça 

Branca 20,8 23,6 17,1 11,9 12,7 15,1 

Preta 14,0 22,0 22,8 13,8 * 20,8 

Parda 17,7 16,6 16,1 14,0 13,5 16,4 

Amarela 3,0 4,5 10,7 13,5 * 8,9 

Indígena * * 1,0 * 22,9 20,4 

Sem informação 15,5 17,5 18,0 16,3 14,4 17,0 

Regime 

Público 16,8 17,3 19,1 13,1 14,0 17,5 

Privado 21,5 22,0 9,3 12,4 17,3 12,3 

Caráter 

Eletivo 12,5 17,9 17,0 13,2 * 15,8 

Urgência 18,3 17,4 17,5 12,7 15,4 16,4 

Faixa Etária (anos) 

< 1 22,7 9,7 16,7 1 26,3 16,4 

1 a 4 18,3 16,2 14,3 6,3 1 14,4 

5 a 9 21 14,2 23,9 20,4 0 20,1 

10 a 14 14 15,6 15,9 16 * 15,6 

15 a 19 17 21,7 11,3 15,8 15 16,6 

20 a 29 15,8 17,1 17,2 10,1 6,4 15,0 

30 a 39 18 19,2 19,6 10,1 13 17,2 

40 a 49 14,8 16,9 17,5 12 18,9 16,0 
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50 a 59 16,3 20,1 16,1 14,6 20,5 16,6 

60 a 69 20,1 15,3 19,3 14,1 19,4 17,4 

70 a 79 11 2 14,5 17,4 3 14,5 

80 e mais * 6 12 27 * 14,5 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

*: Dado númerico não disponível.  

 

 Os pacientes tratados com sucesso contra esta condição 

são submetidos a terapêuticas com esteróides, uso de 

antituberculosos a longo prazo, e algum necessitam de suporte 

avançado e agressivo, prolongando o tempo de permanência 

(VARIZI et al., 2016). 

 Na macrorregião Centro-Oeste houve registro de óbitos 

hospitalares, apenas em 2012, implicando na menor média 

entre as cinco regiões. Em 2011, o Nordeste registrou a maior 

taxa de mortalidade da séria, com 24 óbitos para cada 100 

internados por Tuberculose do Sistema Nervoso. Ainda que a 

taxa média no país tenha sido de 10,12, houve aumento de 

15,75 neste número entre os extremos da série. Sul e Norte 

apresentaram aumento de óbitos superior a 100% (Tabela 6). 

 

  



TUBERCULOSE DO SISTEMA NERVOSO: ANÁLISE DA MORBIDADE, 

PERMANÊNCIA HOSPITALAR E MORTALIDADE 

1115 
 

Tabela 6. Taxa de Mortalidade Hospitalar por Tuberculose do 

Sistema Nervoso, padronizada por 100 internamentos, nas 

macrorregiões – Brasil – 2010-2014. 

Ano 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

2010 8,00 9,52 9,52 3,57 0,00 7,43 

2011 10,53 24,00 14,58 9,09 0,00 14,20 

2012 5,88 6,06 11,70 8,16 9,09 9,31 

2013 28,57 1,96 10,00 18,60 0,00 11,06 

2014 18,18 9,26 5,38 10,42 0,00 8,60 

Total 14,42 8,70 10,30 10,45 2,04 10,05 

Média 14,23 10,16 10,24 9,97 1,82 10,12 

DP 9,27 8,32 3,36 5,47 4,07 2,63 

VP 127,25 -2,73 -43,49 191,88 * 15,75 

CV 0,65 0,82 0,33 0,55 2,24 0,26 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

DP: Desvio Padrão. VP: Variação Percentual. CV: Coeficiente de Variação. *: não 

houve variação percentual, mas ela é indefinida matematicamente pela 

impossibilidade de divisão por zero, que é o valor inicial da série. 

 

 Os óbitos são levemente superiores nos homens. Nos 

pacientes com o registro da cor, os pretos e amarelos possuem 

maior mortalidade. Embora maior no setor público, a 

mortalidade difere pouco em relação aos internamentos 

privados. No regime de atendimento, os internamentos em 

emergência possuem taxa de mortalidade quase que o dobro 

dos pacientes eletivos. O pico de óbitos foi registrado nos 

pacientes entre 70 e 79 anos, com 45,45 mortes em cada 100 

internados (Tabela 7). 
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Tabela 7. Distribuição da taxa de mortalidade por Tuberculose 

do Sistema Nervoso por características sociodemográficas – 

Brasil – 2010-2014. 

Variável 
Macrorregião 

Total 
N NE SE S CO 

Total 14,42 8,70 10,30 10,45 2,04 10,05 

Sexo 

Masculino 11,94 9,01 13,21 7,09 2,44 10,31 

Feminino 18,92 8,22 5,81 16,22 0,00 9,62 

Cor/Raça 

Branca 0,00 13,33 9,58 6,76 0,00 8,31 

Preta 0,00 16,67 16,22 9,09 # 14,55 

Parda 10,94 4,72 6,84 7,14 0,00 6,67 

Amarela 0,00 0,00 0,00 50,00 # 12,50 

Indígena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sem informação 23,53 14,55 13,39 30,77 4,17 15,94 

Regime 

Público 14,71 8,57 9,64 12,50 3,57 10,19 

Privado 0,00 11,11 13,51 8,85 0,00 9,59 

Caráter 

Eletivo 16,00 0,00 0,00 15,38 # 5,04 

Urgência 13,92 10,06 11,81 10,11 2,04 10,75 

Faixa etária (anos) 

< 1 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 

1 a 4 0,00 0,00 8,33 11,11 0,00 6,90 

5 a 9 25,00 0,00 0,00 0,00 # 3,70 

10 a 14 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 

15 a 19 16,67 13,04 10,17 11,11 0,00 11,43 

20 a 29 11,11 13,33 10,48 9,09 0,00 10,31 

30 a 39 15,38 10,53 12,63 14,29 9,09 12,62 

40 a 49 16,67 0,00 17,24 3,70 0,00 10,74 

50 a 59 10,00 10,00 3,33 12,50 0,00 7,41 
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60 a 69 0,00 0,00 16,67 8,33 0,00 10,34 

70 a 79 # 33,33 40,00 66,67 # 45,45 

80 e mais 14,42 8,70 10,30 10,45 2,04 10,05 

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – Ministério da 

Saúde. 

#: Dado numérico não disponível. 

 

 Embora o raciocício empírico conduza à inferência de 

que maiores níveis de acometimento cerebral são preditores de 

maior mortalidade dos pacientes, na prática séries de casos 

apresentaram menores taxas de mortalidade. De acordo 

Venkatraman et al. (2016) a ressonância magnética o exame 

diagnóstico de melhor acurácia para tal avaliação. 

 Na prática, os pacientes são submetidos a esquemas 

longos de tratamento em tempo de duração ou que contém 

vários fármacos, além da liberação ocorrer com a submissão a 

técnicas de imagem, num processo que ainda assim não 

consegue reduzir a incapacidade pela doença ou a mortalidade 

(GOYAL et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES 

 

 Com base nos resultados, confirmou-se a hipótese 

levantada neste estudo: no período analisado houve aumento 

no impacto desta doença na quantidade de hospitalizações, 

média de permanência hospitalar e taxa de mortalidade. As 

regiões sul e sudeste, o sexo masculino, concentram os 

maiores indicadores desta morbidade no Sistema único de 

Saúde, nas variáveis analisadas. 

 Face a redução do número de leitos no âmbito do 

Sistema Único de Saúde e o baixo número de especialistas em 

Neurologia no Brasil, conhecer o perfil de pacientes internados 
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por esta condição pode auxiliar no direcionamento de ações 

mais efetivas de tratamento e reabilitação, reduzindo as 

tendências de aumento na morbidade permanência e 

mortalidade. 
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RESUMO: Introdução: Diante de intervenções insuficientes no 
controle e manutenção da saúde do indivíduo cardiopata, e 
maior probabilidade de sobrevida com o tratamento cirúrgico, a 
correção cirúrgica invasiva surge como alternativa, promovendo 
reparações seguras e eficientes. Objetivo: Analisar o perfil 
clínico de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas (CC) na 
ala pública de um hospital de referência em Cardiologia na 
cidade de Campina Grande – Paraíba. Materiais e Método: 
Estudo transversal, composto por 100 indivíduos submetidos à 
CC, entre abril e setembro de 2018, com avaliação clínica 
realizada por dados em prontuários. Os dados foram tabulados 
no Microsoft Office Excel. Os dados computados através do 
formulário utilizado foram recolhidos, quantificados e 
apresentados por meio de estatística descritiva, com dados 
apresentados em médias e desvio-padrão. Resultados e 
Discussão: A média de idade foi de 59,2 ± 12,3 anos. A maioria 
das CC foram de Revascularização do Miocárdio (RVM), com 
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predominância no sexo masculino, casados, moradores da 
zona urbana, com ensino fundamental incompleto, 
apresentando sobrepeso; 41% são agricultores, e 59% 
apresentam profissões variadas; 39% são tabagistas, e 3% 
etilistas. Houve predomínio de Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) e Diabetes Mellitus (DM) como comorbidades 
associadas. O InsCor apresentou escore de 3,3 ± 1,1, indicando 
baixo risco pós-operatório. Conclusões: O estudo apresentou 
dados clínicos importantes que levam à predisposição às 
Doenças Cardiovasculares, reiterando à atenção da população. 
Palavras-chave: Cirurgias cardíacas. Perfil de saúde. 
Manifestações clínicas.  
 

INTRODUÇÃO 

 

           Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as 

Doenças Cardiovasculares (DCV) são consideradas como 

umas das principais causas de mortalidade e incapacidade em 

todo mundo, afetando a maioria dos adultos com mais de 60 

anos. Mais de três quartos das mortes por DCV ocorrem em 

países de baixa e de média renda, onde no Brasil, são 

responsáveis por cerca de 30% de todos os óbitos. A nível 

mundial, ocorrem cerca de 17,7 milhões de óbitos por ano, 

representando 31% de todas as mortes (MANSUR & 

FAVARATO, 2012; PAN AMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION & WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).  

           Se comparada a outras doenças com índices 

alarmantes, as DCV matam 2 vezes mais que todos os tipos de 

câncer, 2,5 vezes mais que todos os acidentes e mortes por 

violência e 6 vezes mais que as infecções, sendo incluídas as 

mortes pela síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA) 

(ROCHA, 2017).  
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           O tratamento das DCV é realizado por meio de fármacos, 

atividades físicas, controle nutricional e procedimento cirúrgico. 

Quando as intervenções clínicas e farmacológicas são 

insuficientes no controle e na manutenção da saúde do 

indivíduo cardiopata, e a probabilidade de sobrevida do 

paciente é maior com o tratamento cirúrgico do que com 

tratamento clínico, a correção cirúrgica invasiva, considerada 

como um procedimento de grande porte, surge como uma 

alternativa, promovendo reparações de forma segura e eficiente 

(PENICHE et. al, 2000; VASCONSELOS et al., 2015).  

Galdeano (2003) confere destaque a três tipos de 

cirurgias cardíacas: as corretoras (fechamento de canal arterial, 

de defeito de septo atrial e ventricular), as substitutivas (trocas 

valvares e transplantes) e as reconstrutivas (revascularização 

do miocárdio, plastia de valva aórtica, mitral ou tricúspide) 

sendo essas últimas as mais predominantes.  

            As cirurgias corretoras, diretamente relacionadas às 

cardiopatias congênitas, são realizadas de acordo com a 

anatomia cardíaca e o quadro clínico do paciente. Havendo a 

real necessidade, recomenda-se que a cirurgia corretiva seja 

realizada o mais breve possível para eliminar possíveis efeitos 

das lesões não operadas, como a insuficiência cardíaca 

congestiva e as infecções respiratórias de repetição (PINTO 

JÚNIOR et. al., 2015). 

            O tratamento cirúrgico para valvopatias, dentro do grupo 

das cirurgias substitutivas, consiste na troca das valvas por 

próteses biológicas ou metálicas. A seleção da prótese valvar é 

complexa e deve levar em conta as características individuais 

do paciente, assim como a sua decisão particular, que está 

acima dos limites de faixa etária. A primeira escolha do cirurgião 
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é entre os materiais da prótese, analisando se utilizará uma 

prótese metálica, que apresenta maior durabilidade, mas pode 

expor o indivíduo ao uso de anticoagulante oral por toda a vida, 

ou uma prótese biológica, que elimina essa necessidade, mas 

gera um risco de reoperação em 10 a 15 anos por degeneração 

valvar. (FIEDLER & TOLIS, 2018).  

           O Transplante Cardíaco (TC) é atualmente a abordagem 

cirúrgica definitiva padrão-ouro no tratamento da insuficiência 

cardíaca (IC) refratária (estágio D), situação na qual o paciente 

apresenta grande limitação funcional e elevada mortalidade, 

melhorando a qualidade de vida (QV) e as taxas de sobrevida. 

Logo, os pacientes que mantêm classe funcional III e IV, 

internações recorrentes e apresentam marcadores de mau 

prognóstico devem ser considerados para TC (BEAUPRÉ & 

MORGAN, 2019)  

           Se as válvulas cardíacas ficarem danificadas ou 

doentes, elas podem não funcionar corretamente. A 

valvuloplastia, tipo de cirurgia cardíaca reconstrutiva, pode ser 

realizada para correção das alterações causadas muitas vezes 

por estenose valvar (válvula endurecida) ou regurgitação valvar 

(válvula com vazamento) (JOHNS HOPKINGS MEDICINE, 

2019). 

           Mas dentre os tipos mais comuns de CC, ainda mais 

especificamente de cirurgias reconstrutivas, estão as 

revascularizações do miocárdio (RM), procedimentos indicados 

para pacientes sintomáticos e que tenham intolerância ao 

tratamento medicamentoso nos casos de lesões importantes 

impossíveis de serem corrigidas com 

angioplastia, e também como prevenção ou correção ou por 

choque cardiogênico (HENRIQUES, 2016). 



ANÁLISE DO PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS 

CARDÍACAS RECONSTRUTIVAS, SUBSTITUTIVAS E CORRETORAS EM 

HOSPITAL PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB 

1124 
 

           Conhecer o perfil da população submetida a cirurgias 

cardíacas contribui para elaboração de um plano assistencial, 

promovendo condições favoráveis para a recuperação desses 

pacientes. Neste sentido, o objetivo desse estudo é descrever 

o perfil clínico de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas 

reconstrutivas, substitutivas e corretoras na ala pública de um 

hospital de referência em Cardiologia na cidade de Campina 

Grande – Paraíba.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo transversal, prospectivo, quantitativo, não-

probabilístico, composto por indivíduos submetidos à cirurgias 

cardíacas na ala pública do Hospital João XXIII, na cidade de 

Campina Grande/Paraíba, entre abril e setembro de 2018.  

 

Participantes 

 

           A população foi composta por pacientes submetidos a 

cirurgias cardíacas, realizadas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), sendo do tipo reconstrutivas (revascularização do 

miocárdio e plastias de valvas), substitutivas (trocas valvares) e 

corretoras (correção de cardiopatias congênitas) de ambos os 

sexos, com idade a partir de 18 anos. A amostra foi não-

probabilística, obtida por conveniência (Figura 1). 

           Dentre os participantes selecionados para a pesquisa, 

enquadrados nos três tipos de cirurgias cardíacas analisadas 

de acordo com a demanda de internação ao longo do período 

da pesquisa para este procedimento, e que obedeceram aos 

critérios de inclusão, não foi realizada nenhuma exclusão. 
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Figura 1. Design do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Clínica  

 

            Os dados clínicos foram coletados por meio dos 

prontuários dos pacientes, onde foi utilizada uma ficha-modelo 

para orientação com informações sóciodemográficas, 

profissionais, e sobre o histórico da patologia.  

            Pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), 

frequência respiratória (FR), saturação de oxigênio (SpO2) e 

temperatura, sendo considerados os valores iniciais da 

internação hospitalar e os valores coletados no momento da 

alta hospitalar, peso, altura, Índice de Massa Corpórea (IMC), 

Superfície Corpórea (SC), tabagismo, etilismo, presença e 

número de comorbidades, e o risco cirúrgico, avaliado por uma 

Análise dos prontuários 

Avaliação Clínica 

Amostra (100 

participantes) 

Análise dos dados 

Preenchimento dos critérios 

de inclusão e exclusão do 

estudo 
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escala de avaliação de riscos em cirurgia cardíaca desenvolvida 

no Brasil, a InsCor, também foram colhidos por meio do 

prontuário.  

           Alterações funcionais também foram avaliadas através 

da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde (CIF), com aplicação dos qualificadores intitulados em 

Funções do Corpo, sob justificativa de que, após a realização 

de cirurgias cardíacas, há uma redução na capacidade 

funcional do indivíduo, e quando permanentes ou agravadas, 

podem dar origem à complicações orgânicas, como mostram os 

estudos de Cordeiro et. al. (2015), Rocha (2012) e Orvin et. al. 

(2014).  

           A quantidade de dias de internamento hospitalar dos 

pacientes foi observada de forma constante, sendo computada 

a data de admissão hospitalar, a quantidade de dias que o 

paciente permaneceu internado na UTI, e a quantidade de dias 

de internação hospitalar total.  

 

Análise Estatística 

 

           Após realização da coleta, os dados foram organizados 

em uma planilha através do aplicativo Microsoft Office Excel. Os 

dados computados através do formulário aplicado como guia 

para coleta de dados em prontuário dos pacientes foram 

recolhidos, quantificados e apresentados por meio de 

estatística descritiva, através de médias e desvio-padrão, com 

dados transformados em percentuais.  

 

 

Aspectos Éticos 
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           Inicialmente, foi solicitada ao Hospital a possibilidade de 

utilização de seus dados para essa pesquisa, sendo 

devidamente autorizada através da assinatura do representante 

legal. Quanto aos participantes, após receberem explicações 

verbais e escritas a respeito do estudo, os indivíduos que 

aceitaram participar da pesquisa foram orientados a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas 

vias, sendo uma via para o sujeito da pesquisa ou representante 

legal e a outra para o pesquisador responsável.   

Os pesquisadores responsáveis assinaram o Termo de 

Compromisso do Pesquisador Responsável, assumindo 

cumprir as diretrizes regulamentadoras emanadas da 

Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, visando 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à 

comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado, 

assim como a Declaração de Concordância com Projeto de 

Pesquisa, onde se comprometeu em verificar o 

desenvolvimento do projeto e cumprir os itens dispostos na 

Resolução 466/12 sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres 

Humanos. 

Esta pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 

(CAAE: 00169118.5.0000.5187). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

            O estudo incluiu 100 pacientes de ambos os sexos (59% 

do sexo masculino e 41% do sexo feminino) com idade média 

de 59,2 ± 12,3 anos, que passaram por procedimento de 
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cirurgia cardíaca no Hospital João XXIII, em Campina 

Grande/Paraíba entre os meses de maio e outubro de 2018 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Perfil e características da amostra dos pacientes 

incluídos no estudo. 

 TOTAL 

(100) 

RVM 

(61) 

TV 

(35) 

CC (4) 

Idade (anos) 59,2 ± 

12,3 

62,2 ± 

9,4 

56,6 ± 

12 

30,5 ± 

5,7 

PASi (mmHg) 121 ± 14 125 ± 

14 

116 ± 

14 

117 ± 

9,5 

PADi (mmHg) 77 ± 9 79 ± 

9,3 

74 ± 8 75 ± 5,7 

PASf (mmHg) 120 ± 16 122 ± 

15 

116 ± 

18 

120 ± 

14 

PADf (mmHg) 75 ± 10 77 ± 10 70 ± 

10 

77 ± 5 

FCi (bpm) 76 ± 15 76 ± 16 75 ± 

14 

83 ± 13 

FCf (bpm) 76 ± 13 78 ± 14 74 ± 9 85 ± 16 

Peso (Kg) 70 ± 13 72 ± 11 66 ± 

15 

68 ± 9,7 
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Altura (cm) 1,60 ± 

0,07 

1,60 ± 

0,07 

1,60 ± 

0,08 

1,58 ± 

0,03 

IMC (Kg / m2) 27 ± 4,2 27 ± 

3,8 

25 ± 

4,9 

27 ± 3,1 

Número de 

Comorbidades 

1 ± 0,7 1 ± 0,6 0,7 ± 

0,6 

1,2 ± 

0,9 

TI– UTI (dias) 3,3 ± 3 3 ± 2,4 3,7 ± 

4,4 

2,7 ± 

0,5 

TIH (dias) 12 ± 14 14 ± 17 10 ± 

5,7 

7,5 ± 

0,5 

Num. 

Alterações 

Funcionais 

 

6 ± 3,1 6 ± 3,1 5,8 ± 

3,4 

4,7 ± 

1,2 

InsCor 3,3 ± 1,1 3,4 ± 

1,0 

3,4 ± 

1,2 

1,2 ± 

0,5 

Valores são apresentados como média ± desvio padrão. 

PASi: pressão arterial sistólica inicial; PADi: pressão arterial 

diastólica inicial; PASf: pressão arterial sistólica final; PADf: 

pressão arterial diastólica final; FCi: frequência cardíaca inicial; 

FCi: frequência cardíaca final; IMC: Índice de Massa Corpórea; 

UTI: Unidade de Terapia Intensiva; TI-UTI: Tempo de 

internação em UTI; TIH: Tempo total de internação hospitalar; 

mmHg: milímetros de mercúrio; bpm: batimentos por minuto; 

Kg: quilograma; cm: centímetros; Kg/m²: quilograma por metro 

quadrado. 
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           Destes, 61 cirurgias realizadas foram de RVM (61%), em 

maioria, (40 em pacientes do sexo masculino (correspondendo 

a 65,6% das RVM, e 40% das cirurgias totais) e 21 em 

pacientes do sexo feminino (correspondendo a 34,4% das 

cirurgias de RVM, e 21% das cirurgias totais)), 35 cirurgias de 

trocas valvares (35%) (18 em pacientes do sexo masculino 

(correspondendo a 51,4% das TV, e 18% das cirurgias totais) e 

17 em pacientes do sexo feminino (correspondendo a 48,6% 

das TV, e 17% das cirurgias totais) e 4 cirurgias para correção 

de cardiopatias congênitas (4%) (1 paciente do sexo masculino 

(correspondendo a 25% das CC e 1% das cirurgias totais) e 3 

pacientes do sexo feminino (correspondendo a 75% das CC, e 

3% das cirurgias totais) (Figura 2). 

 

Figura 2. Tipos de cirurgias 

61%

35%

4%

Cirurgias Reconstrutivas (RVM) Cirurgias Substitutivas (Trocas valvares)

Cirurgias corretivas

 
 

            O sexo masculino foi o mais predominante dentre os 

participantes desta pesquisa de um modo geral. Segundo um 
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estudo realizado no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

de São Paulo, 60% das vítimas de DCV no Brasil são homens, 

com média de idade de 56 anos, em plena idade produtiva, 

colocando o Brasil em alta entre os 10 países com maior índice 

de mortes por DCV (PAVANELLO, 2013).  

            Em 2015, ocorreram 91.738 óbitos, uma média de 7.645 

óbitos por mês, distribuídos entre as Regiões Norte (4.659), 

Nordeste (22.603), Sudeste (42.122), Sul (16.183) e 

Centro-Oeste (6.161). Entre os meses de janeiro e junho de 

2016, foram contabilizados 45.900 óbitos, uma média de 7.650 

por mês, com discreto crescimento mensal de 0,7%. Para as 

patologias cardíacas em que as resoluções são 

necessariamente cirúrgicas, em 2012, no Brasil, foram 

realizadas mais de 102 mil cirurgias. O Brasil está à frente de 

nações como Alemanha, Reino Unido e Japão em número de 

cirurgias (DATASUS, 2016; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2012). 

            As cirurgias de RVM encontram-se de forma 

predominante neste estudo, e são encontradas na literatura 

como maioria, diante dos procedimentos cirúrgicos realizados 

em cardiologia, assim como LaPar (2011) e outros estudos 

também indicam que estas estão incluídas no maior número de 

cirurgias cardíacas realizadas em todo o mundo.   

           Com relação aos participantes, 88% dos avaliados são 

casados, 9% solteiros e 3% viúvos (Figura 3). Em se tratando 

de moradia, 58% dos pacientes são moradores da zona urbana 

e 42% moradores da zona rural (Figura 4).  
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Figura 3. Estado civil 
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Figura 4. Zonas de moradia 
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           Um estudo de Silveira & Junger (2018), mostrou a 

importância dos espaços, frente à diminuição das taxas de 

DCV, onde na análise estratificada, o efeito protetor de espaços 

verdes na mortalidade por doenças isquêmicas do coração foi 
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observado entre os setores mais verdes de todos os estratos, 

sendo maior para os de menor nível socioeconômico (8,6%; 

IC95% 1,8–15,0), indicando que as taxas de mortalidade por 

doenças isquêmicas do coração e cerebrovasculares são 

inversamente associadas à exposição aos espaços verdes, 

controlando o nível socioeconômico e a poluição do ar. 

           Em relação ao nível de escolaridade, 4% possuem 

ensino superior completo, 5% possuem ensino médio completo, 

1% possui ensino médio incompleto, 9% possuem ensino 

fundamental completo, 68% possuem ensino fundamental 

incompleto e 13% não foram alfabetizados (Figura 5). É 

importante destacar que 41% dos avaliados eram agricultores, 

e 59% apresentavam profissões variadas.  

           Os determinantes sociais e econômicos não apenas 

influenciam a presença e distribuição dos fatores de risco, mas 

também nos mecanismos biológicos relacionados à 

patogênese das doenças cardiovasculares, onde se destaca 

entre esses determinantes a educação, ocupação, renda, 

gênero e etnia (SOARES et al., 2013) 

Quanto às características de avaliação para o peso, 

houve destaque para o sobrepeso em 49%, 31% apresentaram 

peso ideal, 15% apresentaram obesidade grau I, 3% 

apresentaram obesidade grau II – severa, 1% apresentou 

obesidade grau III – mórbida e 1% estava abaixo do peso ideal 

(Figura 6); dado importante é também de que 39% dos 

participantes se declararam tabagistas, e 3% etilistas. 
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Figura 5. Níveis de Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

            

Figura 6. Peso da população da amostra. 
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          No Brasil, a prevalência de sobrepeso (IMC > 25kg/m2) 

no Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF), nos anos 

1974/1975 apresentava-se na região Nordeste em 11% dos 

homens e 19% das mulheres, e na região Sudeste em 20% dos 

homens e 29% das mulheres (MENDONÇA & ANJO, 2004). 

Esses números mudam atualmente, onde mais da metade da 

população das capitais brasileiras (54%) estão com excesso 

de peso (BRASIL, 2018).  

          Das comorbidades associadas, 57% declararam ter 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) - destes 40% apresentam 

HAS de forma isolada e 17% associada à Diabetes Mellitus 

(DM) - e 22% declararam ter DM - destes 4% apresentam DM 

de forma isolada e 18% associada à HAS) - mostrando assim 

que 50% apresentam pelo menos 1 comorbidade, 19% 

apresentam duas comorbidades, e 30% não apresentam 

nenhuma comorbidade (Figura 7).  

 

Figura 7. Comorbidades 
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           O resultado deste estudo aponta dados semelhantes ao 

estudo de Gimenes et. al. (2013) quanto à presença de 

comorbidades ser um fator negativo que influencia no tempo de 

internamento de pacientes. Além disso, a presença de 

comorbidades pode estar relacionada ao surgimento de 

complicações pós-operatórias que também podem influenciar 

no período de internação.  

          Na análise dos fatores de risco pós-operatórios, o InsCor 

apresentou escore de 3,3 ± 1,1, indicando, segundo as 

categorias preditas como resultado deste cálculo, que os 

pacientes da pesquisa apresentaram baixo risco pós-

operatório.  

 

CONCLUSÕES  

 

             Houve predomínio do sexo masculino neste nível onde 

se fez necessário o tratamento cirúrgico, sendo superior entre 

as cirurgias, de forma bastante elevada, as RVM. A grande 

maioria dos participantes possuíam ensino fundamental 

incompleto, indicando baixo nível educacional nesta população, 

além de, com relação às profissões, a agricultura ter se 

apresentado de forma elevada e alarmante, sugerindo 

possíveis estudos de correlação entre esses fatores, e 

incentivando investimentos educacionais para essa população 

com relação às DCV. A maior parte da população apresentou 

sobrepeso, onde metade possui ao menos uma comorbidade 

associada, predominando a HAS, seguida da DM. Todos esses 

dados demonstram a sua importância, devendo reiterar à 

atenção dos profissionais de saúde e da população para esse 

quadro.  
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